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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 

secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:  

I - plebiscito;  

II - referendo;  

III - iniciativa popular.  

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:  

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;  

II - facultativos para:  

a) os analfabetos; 

b) os maiores de setenta anos; 

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do 

serviço militar obrigatório, os conscritos.  

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:  

I - a nacionalidade brasileira;  

II - o pleno exercício dos direitos políticos;  

III - o alistamento eleitoral;  

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;  

V - a filiação partidária;  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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VI - a idade mínima de:  

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, 

Vice-Prefeito e juiz de paz; 

d) dezoito anos para Vereador. 

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.  

§ 5º São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subseqüente, o Presidente da 

República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os 

houver sucedido ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito.  

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de 

Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos 

até seis meses antes do pleito.  

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 

consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da 

República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de 

quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular 

de mandato eletivo e candidato à reeleição.  

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:  

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;  

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se 

eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.  

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua 

cessação, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a 

influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 

administração direta ou indireta.  

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 

quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder 

econômico, corrupção ou fraude.  
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§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo 

o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00043 DT REC:09/03/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ALISTAMENTO E O VOTO SEJAM FACULTATIVOS PARA OS  
BRASILEIROS DE AMBOS OS SEXOS. 
   
   SUGESTÃO:00057 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ACRESCENTADA NORMA AO CAPÍTULO RELATIVO AOS  
DIREITOS POLÍTICOS ESTABELECENDO QUE SÃO ELEITORES AOS CIDADÃOS  
A PARTIR DOS 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE. 
   
   SUGESTÃO:00071 DT REC:17/03/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE CONCESSÃO DE DIREITO A VOTO AOS BRASILEIROS MAIORES DE 16  
(DEZESSEIS) ANOS, NA DATA DA ELEIÇÃO, A OBRIGATORIEDADE DO VOTO E DO  
ALISTAMENTO, RESSALVADO, PARA ESTE ÚLTIMO OS QUE NÃO SAIBAM  
EXPRIMIR-SE IDIOMA NACIONAL E OS QUE ESTEJAM PRIVADOS POLÍTOCOS. 
   
   SUGESTÃO:00078 DT REC:17/03/87 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE ALTERAÇÃO NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO FIXADO NOVO LIMITE DE  
IDADE PARA OS ELEITORES BRASILEIROS. 
   
   SUGESTÃO:00200 DT REC:25/03/87 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O VOTO SEJA FACULTATIVO PARA TODOS OS BRASILEIROS. 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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   SUGESTÃO:00205 DT REC:31/03/87 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS PESSOAS ALFABETIZADAS, MAIORES DE DEZESSEIS ANOS, POSSAM 
VOTAR. 
   
   SUGESTÃO:00233 DT REC:01/04/87 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE MAIORES DE 16 ANOS NA DATA DA ELEIÇÃO TENHAM DIREITO A  
VOTO; QUE A HAJA OBRIGATORIEDADE DO ALISTAMENTO E FACULTATIVO O  
EXERCÍCIO DO DIREITO DO VOTO. 
   
   SUGESTÃO:00234 DT REC:01/04/87 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ALISTAMENTO COMO ELEITOR SEJA OBRIGATÓRIO AOS MAIORES DE  
18 ANOS E O VOTO FACULTATIVO. 
   
   SUGESTÃO:00254 DT REC:01/04/87 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ELEITORES OS BRASILEIROS QUE, À DATA DA ELEIÇÃO CONTÉM  
16 (DEZESSEIS) ANOS OU MAIS, ALISTADOS NA FORMA DA LEI. 
   
   SUGESTÃO:00260 DT REC:01/04/87 
Autor:   
   NIVALDO MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O VOTO SEJA FACULTATIVO PARA TODOS OS ELEITORES ALISTADOS NA 
FORMA DA LEI. 
   
   SUGESTÃO:00311 DT REC:02/04/87 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO AOS MILITARES, POLICIAS MILITARES, CORPOS DE  
BOMBEIROS O DIREITO DE VOTAR E SEREM VOTADOS E O AFASTAMENTO DOS  
MILITARES DO SERVIÇO ATIVO PARA O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE SEREM ELEITOS. 
   
   SUGESTÃO:00342 DT REC:02/04/87 
Autor:   
   NIVALDO MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE A INCLUSÃO DE DISPOSITIVO COM A FINALIDADE DE DAR CONDIÇÕES  
AO ANALFABETO DE ESCREVER O DIREITO DE VOTO. 
   
   SUGESTÃO:00380 DT REC:03/04/87 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE CONCESSÃO DE DIREITO DE VOTO AOS CABOS E PRAÇAS DAS FORÇAS  
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ARMADAS E DAS FORÇAS AUXILIARES, PREVENDO SEREM OS MILITARES  
ALISTÁVEIS, PODENDO VOTAR E SER VOTADOS. 
   
   SUGESTÃO:00394 DT REC:27/03/87 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE SÃO ELEITORES OS BRASILEIROS ALISTADOS MAIORES DE 18 ANOS  
E FACULTATIVOS O ALISTAMENTO E O VOTO PARA AMBOS OS SEXOS; É  
ASSEGURADO A MILITAR DE QUALQUER PATENTE O DIREITO AO VOTO. 
   
   SUGESTÃO:00415 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE O VOTO SEJA FACULTATIVO. 
   
   SUGESTÃO:00565 DT REC:08/04/87 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE O DIREITO A VOTO AOS BRASILEIROS  
MAIORES DE DEZESSEIS ANOS, AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS, DOS  
CORPOS DE BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS, TERRITÓRIOS E  
DISTRITO FEDERAL, INCLUSIVE CABOS E SOLDADOS. 
   
   SUGESTÃO:00617 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE DIREITO A VOTO AOS BRASILEIROS MAIORES DE 16 ANOS ALISTADOS NA  
FORMA DA LEI, SENDO O ALISTAMENTO E O VOTO OBRIGATÓRIO PARA TODOS,  
SALVO OS CASOS PREVISTOS EM LEI, TORNANDO ALISTÁVEIS TAMBÉM OS MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:00647 DT REC:08/04/87 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS BRASILEIROS MAIORES DE 16 ANOS POSSAM ALISTAR-SE COMO  
ELEITORES NA FORMA DA LEI. 
   
   SUGESTÃO:00656 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE SEJA ESTABELECIDA QUE SÃO ELEITORES OS BRASILEIROS  
QUE CONTEM 18 ANOS OU MAIS NA DATA DA ELEIÇÃO, ALISTADOS E  
FACULTATIVOS O ALISTAMENTO E O VOTO. 
   
   SUGESTÃO:00657 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ESTABELEÇA SEREM ELEITORES OS BRASILEIROS QUE Á  
DATA DA ELEIÇÃO CONTEM 16 ANOS OU MAIS. 
   
   SUGESTÃO:00681 DT REC:10/04/87 
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Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE O DIREITO DE VOTO E ELEGIBILIDADE,  
DECLARANDO ELEITORES OS BRASILEIROS QUE, Á DATA DA ELEIÇÃO, CONTÉM  
18 ANOS OU MAIS, ALISTADOS NA FORMA DA LEI, SENDO O ALISTAMENTO E O  
VOTO OBRIGATÓRIOS PARA BRASILEIROS DE ÂMBOS OS SEXOS, SALVO AS  
EXCEÇÕES PREVISTAS EM LEI. 
   
   SUGESTÃO:00724 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM O ALISTAMENTO E O VOTO PARA BRASILEIROS  
CAPAZES DE AMBOS OS SEXOS QUE CONTEM, Á DATA DA ELEIÇÃO, DEZOITO ANOS  
OU MAIS, SALVO AS EXEÇÕES DOS QUE CUMPREM PENA IMPOSTA POR SENTENÇA  
TRANSITADA EM JULGADO. 
   
   SUGESTÃO:00853 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS OS BRASILEIROS MAIORES DE 16 ANOS POSSAM VOTAR E OS  
MAIORES DE 18 POSSAM VOTAR E SER VOTADOS, RESSALVADAS EXCEÇÕES NA  
CONSTITUIÇÃO; QUE O ALISTAMENTO E O VOTO SÃO OBRIGATÓRIOS PARA TODOS  
OS BRASILEIROS, INDEPENDENTEMENTE DE SEXO E HIERARQUIA MILITAR, SALVO  
AS EXCEÇÕES PREVISTAS EM LEI. 
   
   SUGESTÃO:00942 DT REC:13/04/87 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE A INCLUSÃO, NO TEXTO CONSTITUCUINAL, DO SUFRÁGIO POPULAR  
UNIVERSAL, DIRETO, COM VOTO SECRETO; DISPÕE SOBRE PRIVACIDADE E  
SIGILO, NAS CABINAS INDEVASSÁVEIS, A CADA ELEITOR NO MOMENTO DO VOTO. 
   
   SUGESTÃO:00991 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE O DIREITO DE VOTO AOS BRASILEIROS MAIORES DE DEZESSEIS ANOS NA  
DATA DA ELEIÇÃO, ALISTADOS NA FORMA DA LEI 
   
   SUGESTÃO:00992 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE A EXTENSÃO DO DIREITO DE VOTAR À CLASSE MILITAR. 
   
   SUGESTÃO:01004 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE O ALISTAMENTO ELEITORAL,  
ESTABELECENDO COMO FACULTATIVOS O VOTO E O ALISTAMENTO, E COMO  
ELEITORES OS BRASILEIROS QUE, À DATA DA ELEIÇÂO, CONTEM DEZESSEIS  
ANOS DE IDADE. 
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   SUGESTÃO:01019 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A INELEGIBILIDADE DE SECRETÁRIO DE  
ESTADO POSTULANTE A CARGO ELETIVO ESTADUAL OU FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:01023 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO ASSEGURANDO AOS MILITARES, INCLUSIVE CABOS E  
SOLDADOS DAS POLÍCIAS, O ALISTAMENTO ELEITORAL. 
   
   SUGESTÃO:01086 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O SUFRÁGIO SEJA UNIVERSAL E O VOTO DIRETO E SECRETO, NÃO  
PODENDO ALISTAR-SE ELEITORES OS QUE NÃO SAIBAM EXPRIMIR-SE NA LÍNGUA  
NACIONAL E OS QUE ESTIVEREM PRIVADOS DOS DIREITOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:01104 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   AIRTON CORDEIRO (PDT/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A INELEGIBILIDADE DOS DETENTORES DE  
MANDATOS EXECUTIVOS. 
   
   SUGESTÃO:01159 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ASSEGURANDO O DIREITO DE VOTO AOS BRASILEIROS MAIORES DE  
DEZESSETE ANOS, À DATA DA ELEIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:01204 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   MESSIAS SOARES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO AOS MILITARES DE QUALQUER POSTO OU GRADUAÇÃO O  
DIREITO AO ALISTAMENTO ELEITORAL. 
   
   SUGESTÃO:01279 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE AS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:01306 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ELEITORES OS BRASILEIROS QUE, À DATA DE ELEIÇÃO, CONTEM  
DEZESSEIS ANOS OU MAIS, ALISTADOS NA FORMA DA LEI. 
   
   SUGESTÃO:01326 DT REC:22/04/87 
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Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS ESTABELECENDO O DIREITO DE VOTO, SALVO PARA OS QUE NÃO  
SAIBAM EXPRIMIR-SE NA LÍNGUA NACIONAL E OS QUE ESTIVEREM PRIVADOS,  
TEMPORÁRIA OU DEFINITIVAMENTE, DOS DIREITOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:01328 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE AS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA O  
PODER LEGISLATIVO, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:01355 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ALISTAMENTO ELEITORAL SEJA OBRIGATÓRIO E O VOTO FACULTATIVO. 
   
   SUGESTÃO:01356 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS MILITARES EM GERAL SEJAM ALISTÁVEIS COMO ELEITORES. 
   
   SUGESTÃO:01426 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE INELEGIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:01438 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ELEITORES OS BRASILEIROS QUE, À DATA DAS ELEIÇÕES,  
TENHAM COMPLETADO DEZESSEIS ANOS, E ESTEJAM ALISTADOS NA FORMA DA LEI. 
   
   SUGESTÃO:01453 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A INELEGIBILIDADE DOS OCUPANTES DOS  
CARGOS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:01461 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE VOTO A TODOS OS CIDADÃOS  
BRASILEIROS, SALVO NOS CASOS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:01520 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
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Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A PROIBIÇÃO DE ALISTAMENTO ELEITORAL  
PARA OS ANALFABETOS. 
   
   SUGESTÃO:01531 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM O DIREITO DE SUFRÁGIO A TODOS OS  
BRASILEIROS MAIORES DE 18 ANOS, COM CAPACIDADE CIVIL, INCLUSIVE AOS  
ANALFABETOS, SOLDADOS, CABOS E MARINHEIROS; ASSEGUREM A INDIVÍDUOS  
E ASSOCIAÇÕES CIVIS O DIREITO DE AÇÃO POPULAR; DISPONHAM SOBRE A  
TORTURA COMO CRIME CONTRA A HUMANIDADE, INAFIANÇÁVEL, IMPRESCRITÍVEL  
E NÃO PASSÍVEL DE ANISTIA. 
   
   SUGESTÃO:01535 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO QUE ASSEGURE O DIREITO DE VOTO AOS CABOS E  
SOLDADOS DAS POLÍCIAS MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:01545 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO QUE A MAIORIDADE ELEITORAL SEJA AOS 16 ANOS, E  
QUE O ALISTAMENTO E O VOTO SEJAM FACULTATIVOS. 
   
   SUGESTÃO:01582 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ASSEGURE O DIREITO DE VOTO A TODOS OS BRASILEIROS,  
INCLUSIVE AOS SOLDADOS E CABOS DAS FORÇAS MILITARES, MAIORES DE  
DEZOITO ANOS, ALISTADOS NA FORMA DA LEI, COM EXCEÇÃO APENAS DOS QUE  
NÃO SAIBAM SE EXPRIMIR NA LÍNGUA NACIONAL E DOS QUE ESTEJAM PRIVADOS,  
TEMPORÁRIA OU DEFINITIVAMENTE, DOS DIREITOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:01602 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O ALISTAMENTO ELEITORAL DOS MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:01637 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ESTENDIDO AOS CABOS E SOLDADOS PROFISSIONAIS O  
DIREITO DE VOTAR E DE SER VOTADO, EXCLUÍDOS OS QUE PRESTAM SERVIÇO  
MILITAR INICIAL. 
   
   SUGESTÃO:01646 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE REDUZA PARA 18 ANOS DE IDADE O RECONHECIMENTO PLENO DA  
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MAIORIDADE DO CIDADÃO E QUE SEJA CONSTITUCIONALMENTE CONFIGURADA A  
CAPACIDADE CIVIL RELATIVA DOS BRASILEIROS MARIORES DE 16 ANOS DE  
IDADE; QUE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE SUFRÁGIO A TODOS OS  
BRASILEIROS COM CAPACIDADE CIVIL E MAIORES DE 16 ANOS, INCLUSIVE AOS  
ANALFABETOS, SOLDADOS, CABOS E MARINHEIROS. 
   
   SUGESTÃO:01667 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   SUGERE FIQUE ASSEGURADO O DIREITO DE VOTO A CABOS E SOLDADOS DAS POLÍCIAS 
MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:01707 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ALISTAMENTO ELEITORAL SEJA FEITO SEM A INTERFERÊNCIA 
DOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:01797 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ALISTÁVEIS COMO ELEITORES OS MILITARES EM GERAL,  
INCLUSIVE OS INTEGRANTES DAS POLÍCIAS MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:01798 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE TENHAM DIREITO A VOTO OS BRASILEIROS MAIORES DE DEZOITO ANOS,  
ALISTADOS NA FORMA DA LEI; QUE O ALISTAMENTO E O VOTO SEJAM  
OBRIGATÓRIOS; QUE OS MILITARES SEJAM ALISTÁVEIS NAS CONDIÇÕES QUE  
ENUMERA; QUE O SUFRÁGIO POPULAR SEJA UNIVERSAL E DIRETO, E QUE O  
VOTO SEJA SECRETO. 
   
   SUGESTÃO:01807 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR DISPONHA SOBRE A INELEGIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:01832 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE OS DIREITOS POLÍTICOS; AS CONDIÇÕES DE  
ELEGIBILIDADE DOS MILITARES E SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA, NOS  
TERMOS E CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:01871 DT REC:22/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 
JAIRO PINTOS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS CEP: 12200 UF: SP 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A CONCESSÃO DO DIREITO DE VOTO AOS MILITARES. 
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   SUGESTÃO:01937 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   NIVALDO MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA O DIREITO DE OS MILITARES SE ALISTAREM,  
EXCETO OS QUE PRESTAM SERVIÇO MILITAR INICIAL, E DE SEREM ELEGÍVEIS  
OS QUE PREENCHAM AS CONDIÇÕES QUE PRECEITUA. 
   
   SUGESTÃO: 01971 DT REC: 29/04/87 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE ALISTAMENTO E ELEGIBILIDADE DOS MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:02009 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE O GOZO, O EXERCÍCIO, A PERDA, A  
SUSPENSÃO E A REAQUISIÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS; E SOBRE A INELEGIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:02029 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISCIPLINEM OS CASOS DE INELEGIBILIDADE E PRAZOS DE  
SUA DURAÇÃO, E TORNEM FACULTATIVOS O ALISTAMENTO E O VOTO. 
   
   SUGESTÃO:02045 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA INELEGÍVEL O TITULAR DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA, CUJO  
EXERCÍCIO POSSA INTERFERIR NO PROCESSO ELEITORAL. 
   
   SUGESTÃO:02151 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO E  
SOBRE O ALISTAMENTO ELEITORAL. 
   
   SUGESTÃO:02158 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE LEI QUE DISPONHA SOBRE A FORMA DE ALISTAMENTO ELEITORAL E O  
EXERCÍCIO DO VOTO DO ANALFABETO. 
   
   SUGESTÃO:02167 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA VEDADA A INCLUSÃO DE NORMA QUE RESTRINJA O DIREITO DE  
VOTO PARA CABOS E SOLDADOS. 
   
   SUGESTÃO:02212 DT REC:29/04/87 
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Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O VOTO SEJA FACULTATIVO; QUE TODOS OS BRASILEIROS, MAIORES  
DE 16 ANOS, CIVIS E MILITARES, TENHAM ASSEGURADO O DIREITO DE VOTO. 
   
   SUGESTÃO:02315 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   MAURO SAMPAIO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE CONSIDERE INELEGÍVEIS OS SECRETÁRIOS DE ESTADO NOS  
PLEITOS PROPORCIONAIS, SALVO SE DETENTORES DE MANDATO ELETIVO E PARA  
O MESMO CARGO. 
   
   SUGESTÃO:02340 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO TORNANDO INELEGÍVEL PARA QUALQUER CARGO, TODA  
PESSOA CONDENADA POR CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTRA A  
ECONOMIA POPULAR. 
   
   SUGESTÃO:02416 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE O ALISTAMENTO E O VOTO; SOBRE A  
CONCESSÃO DO DIREITO DE VOTO AOS MILITARES E AOS ANALFABETOS NOS  
TERMOS E CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:02542 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ASSEGURANDO O DIREITO DE VOTO AOS CABOS E SOLDADOS DAS  
POLÍCIAS MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:02633 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A ELEGIBILIDADE PARA PRESIDENTE E  
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
   
   SUGESTÃO:02951 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 
EDUARDO NICOLAU 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A CONCESSÃO DO DIREITO DE VOTO AOS  
CABOS, SOLDADOS E BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR. 
   
   SUGESTÃO:03114 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE OS CASOS DE INELEGIBILIDADE. 
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   SUGESTÃO:03151 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA O VOTO FACULTATIVO. 
   
   SUGESTÃO:03154 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ESTABELECIDO O DIREITO DE ALISTAMENTO ELEITORAL A TODOS  
OS MILITARES, INCLUSIVE AOS POLICIAIS-MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:03189 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ELEITORES TODOS OS BRASILEIROS QUE, À DATA DA ELEIÇÃO,  
CONTEM 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE OU MAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:03199 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA FACULTADO O VOTO AOS CIDADÃOS BRASILEIROS ANALFABETOS  
NO GOZO DE DIREITOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:03275 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ELEGIBILIDADE, A FIDELIDADE PARTIDÁRIA, O  
DOMICÍLIO ELEITORAL NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03309 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AMARAL NETTO (PDS/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ALISTAMENTO SEJA OBRIGATÓRIO E QUE O VOTO SEJA FACULTATIVO. 
   
   SUGESTÃO:03546 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE O VOTO E A ELEGIBILIDADE, NAS  
CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:03582 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O EXERCÍCIO DO VOTO NO PROCESSO LEGISLATIVO SEJA  
INDIVIDUAL E INTRANSFERÍVEL. 
   
   SUGESTÃO:03621 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
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Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA A  
ELEGIBILIDADE DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
   
   SUGESTÃO:03669 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE QUE O VOTO SEJA OBRIGATÓRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:03715 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOAQUIM HAICKEL (PMDB/MA) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM FACULTATIVOS, PARA OS BRASILEIROS DE AMBOS OS SEXOS, O  
ALISTAMENTO E O VOTO. 
   
   SUGESTÃO:03820 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR INCLUA ENTRE OS CASOS DE INELEGIBILIDADE  
AS PESSOAS QUE TENHAM COMPLETADO SETENTA ANOS DE IDADE. 
   
   SUGESTÃO:03953 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O ALISTAMENTO ELEITORAL, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03988 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE PARA CANDIDATOS AO SENADO FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:04076 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O ALISTAMENTO ELEITORAL E O DIREITO DE VOTO. 
   
   SUGESTÃO:04089 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE O DIREITO DE VOTAR E SER VOTADO. 
   
   SUGESTÃO:04169 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA O DIREITO DE VOTO DOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL PESSOAL 
E INDELEGÁVEL. 
   
   SUGESTÃO:04181 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
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Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM CONCEDIDOS O DIREITO DE VOTO E O DE MILITÂNCIA  
PARTIDÁRIA A TODOS OS BRASILEIROS, INCLUSIVE AOS MILITARES DE  
QUALQUER PATENTE. 
   
   SUGESTÃO:04275 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS MILITARES, GRADUADOS OU NÃO, SEJAM ALISTÁVEIS E ELEGÍVEIS. 
   
   SUGESTÃO:04278 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ELEITORES OS BRASILEIROS QUE, À DATA DA ELEIÇÃO, CONTEM  
DEZESSEIS ANOS OU MAIS, ALISTADOS NA FORMA DA LEI. 
   
   SUGESTÃO:04295 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR ESTABELEÇA OS CASOS DE INELEGIBILIDADE,  
NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:04310 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ELEITORES E ELEGÍVEIS OS BRASILEIROS MAIORES DE DEZOITO  
ANOS, INCLUINDO OS MILITARES, ALISTADOS NA FORMA DA LEI. 
   
   SUGESTÃO:04402 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ARTENIR WERNER (PDS/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE O DIREITO DE VOTO SEJA CONCEDIDO AOS MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:04449 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O MANDATO E A ELEGIBILIDDE DO PRESIDENTE E  
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
   
   SUGESTÃO:04457 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS BRASILEIROS MAIORES DE DEZOITO ANOS E O MENOR CASADO,  
ALISTADOS, TENHAM DIREITO DE VOTO E DE SEREM VOTADOS. 
   
   SUGESTÃO:04637 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O ALISTAMENTO ELEITORAL. 
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   SUGESTÃO:04741 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A CONCESSÃO DO DIREITO DE VOTO 
AOS MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:04749 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE MAIORIDADE ELEITORAL. 
   
   SUGESTÃO:04858 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A CONCESSÃO DO DIREITO DE VOTO AOS  
CABOS E SOLDADOS DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS. 
   
   SUGESTÃO:04861 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   SUGERE SEJA FACULTATIVO O EXERCÍCIO DO VOTO. 
   
   SUGESTÃO:04898 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR DEFINA OS CASOS E OS PRAZOS DE  
INELEGIBILIDADE, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:04903 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:04915 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O DIREITO DO VOTO E DO ALISTAMENTO. 
   
   SUGESTÃO:04940 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM INELEGÍVEIS OS CONDENADOS EM AÇÕES POPULARES, NA FORMA QUE 
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:04975 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
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Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE ALISTAMENTO ELEITORAL E CASOS DE 
ELEGIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:04977 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O DIREITO DO VOTO. 
   
   SUGESTÃO:05080 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O DIREITO DE VOTO E OS CASOS DE ELEGIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:05101 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ELEGIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:05111 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE A CONCESSÃO DO DIREITO DE VOTO AOS MAIORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS. 
   
   SUGESTÃO:05155 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM FACULTATIVOS O ALISTAMENTO ELEITORAL E O EXERCÍCIO DO VOTO. 
   
   SUGESTÃO:05196 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O VOTO SEJA FACULTATIVO PARA OS BRASILEIROS DE AMBOS OS SEXOS. 
   
   SUGESTÃO:05208 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RENAN CALHEIROS (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE AS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
   
   SUGESTÃO:05238 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE A CONCESSÃO DO DIREITO DE VOTO A CABOS E SOLDADOS. 
   
   SUGESTÃO:05262 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE VOTO AOS MAIORES DE 16 (DEZESSEIS) 
ANOS. 
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   SUGESTÃO:05264 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA FACULTATIVO O DIREITO DE VOTO. 
   
   SUGESTÃO:05286 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE A CONCESSÃO DO DIREITO DE VOTO AOS MAIORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS. 
   
   SUGESTÃO:05348 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE INCLUA ENTRE OS ELEITORES OS MILITARES PROFISSIONAIS DE  
QUALQUER PATENTE. 
   
   SUGESTÃO:05360 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE A CONCESSÃO DO DIREITO DE VOTO AOS MAIORES DE 16 (DEZESSEIS)  
ANOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:05448 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ELEITORES OS BRASILEIROS MAIORES DE DEZOITO ANOS  
ALISTADOS NA FORMA DA LEI E OS MAIORES DE DEZESSEIS QUE ESTEJAM  
CURSANDO O SEGUNDO GRAU. 
   
   SUGESTÃO:05457 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ELEGIBILIDADE; SOBRE A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA  
DOS CIDADÃOS E SOBRE A PRIVAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:05575 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A INELEGIBILIDADE PARA OS CARGOS ELETIVOS QUE 
ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:05624 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ELEITORES OS BRASILEIROS MAIORES DE DEZESSEIS ANOS,  
ALISTADOS NA FORMA DA LEI. 
   
   SUGESTÃO:05629 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DEFININDO CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA A PRESIDÊNCIA  
E PARA A VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. 
   
   SUGESTÃO:05685 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ÁLVARO ANTÔNIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ASSEGURANDO MAIORIDADE RELATIVA AOS DEZESSEIS ANOS, COM  
VISTAS AO DIREITO DE VOTO. 
   
   SUGESTÃO:05697 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AIRTON CORDEIRO (PDT/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A INELEGIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:05698 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AIRTON CORDEIRO (PDT/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA FACULTATIVO O DIREITO DO VOTO. 
   
   SUGESTÃO:05762 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ESTABELECENDO CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:05807 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O ALISTAMENTO ELEITORAL E O DIREITO DE VOTO DO 
ESTRANGEIRO. 
   
   SUGESTÃO:05820 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O EXERCÍCIO DO VOTO SEJA OPCIONAL. 
   
   SUGESTÃO:05822 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ELEITORES OS BRASILEIROS QUE, NA DATA DA ELEIÇÃO, CONTEM  
16 ANOS, DESDE QUE ALISTADOS NA FORMA DA LEI. 
   
   SUGESTÃO:05834 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O DIREITO DE VOTO DO ANALFABETO. 
   
   SUGESTÃO:05925 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE OS REQUISITOS DO ELEITOR E SOBRE O DIREITO  
DE VOTO PARA OS MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:05941 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE REQUISITOS DO ELEITOR E SOBRE O CARÁTER  
FACULTATIVO DO ALISTAMENTO E DO VOTO. 
   
   SUGESTÃO:06136 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O DIREITO DE VOTO PARA MAIORES DE DEZESSEIS ANOS  
E SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE ALISTAMENTO E DE VOTO PARA MAIORES DE  
DEZOITO ANOS, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06222 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O DIREITO DE VOTO E SOBRE OS CASOS DE PERDA  
OU SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:06233 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO ALISTAMENTO E DO VOTO E  
SOBRE A ELEGIBILIDADE, SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE IDADE QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06244 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE ALISTAMENTO ELEITORAL E ELEGIBILIDADE DE MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:06312 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O DIREITO DE VOTO E A ELEGIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:06327 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA CONFERINDO AO PRESO O DIREITO DE VOTO E DISCIPLINANDO A  
FORMA DE REMUNERAÇÃO DE SEU TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:06397 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O ALISTAMENTO ELEITORAL E A ELEGIBILIDADE  
DE MILITARES, POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:06489 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A ELEGIBILIDADE DE BRASILEIROS NATURALIZADOS. 
   
   SUGESTÃO:06496 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O DIREITO DE VOTO AOS MILITARES DE MENOR  
GRADUAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:06571 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA CONCEDIDO O DIREITO DE VOTO AOS BRASILEIROS MAIORES 
DE DEZESSEIS ANOS. 
   
   SUGESTÃO:06630 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ VIANA (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE O DIREITO UNIVERSAL DE VOTO, A PARTIR DOS  
16 ANOS DE IDADE, INCLUSIVE PARA SOLDADOS, CABOS E MARINHEIROS, E  
SOBRE A ORGANIZAÇÃO, NA FORMA QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06654 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O ALISTAMENTO ELEITORAL DE MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:06764 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS ASSEGURANDO MAIORIDADE ELEITORAL AOS 16 (DEZESSEIS) ANOS. 
   
   SUGESTÃO:06818 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ALISTAMENTO E O VOTO SEJAM OGRIGATÓRIOS; QUE LEI A  
DEFINA A FORMA DE VOTAÇÃO DOS ÍNDIOS, CEGOS E ANALFABETOS. 
   
   SUGESTÃO:06823 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE MAIORIDADE ELEITORAL AOS 16 (DEZESSEIS) ANOS. 
   
   SUGESTÃO:06988 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE VOTO A ESTRANGEIROS, NAS  
CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:07005 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O DIREITO DE VOTO, O ALISTAMENTO ELEITORAL E A FORMA DE 
SUFRÁGIO. 
   
   SUGESTÃO:07093 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE PRINCÍPIOS SOBRE O ALISTAMENTO ELEITORAL E O DIREITO DE VOTO. 
   
   SUGESTÃO:07194 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ALISTAMENTO ELEITORAL SEJA OBRIGATÓRIO PARA OS QUE  
CONTEM MAIS DE 17 ANOS DE IDADE, O VOTO SEJA FACULTATIVO PARA AMBOS  
OS SEXOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:07206 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISCIPLINADORAS DO SISTEMA ELEITORAL. 
   
   SUGESTÃO:07276 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE O DIREITO DE VOTO, A MAIORIDADE  
ELEITORAL, O ALISTAMENTO ELEITORAL, OS CASOS DE INELEGIBILIDADE 
E DISPONIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:07377 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE O VOTO SEJA LIVRE, UNIVERSAL, DIRETO E SECRETO, E QUE TODO  
CIDADÃO, EXCETO OS QUE CUMPREM PENA DE PRISÃO, TENHA ESSE DIREITO. 
   
   SUGESTÃO:07445 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ARNALDO MORAES (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ALISTAMENTO E O VOTO SEJAM FACULTATIVOS A TODOS OS  
BRASILEIROS, E EXTENSIVOS AOS MAIORES DE 16 ANOS DE IDADE. 
   
   SUGESTÃO:07483 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
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Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A ELEGIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:07693 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE OS CASOS DE INELEGIBILIDADE PARA OS CARGOS  
DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL. 
   
   SUGESTÃO:07775 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE A REDUÇÃO DA IDADE PARA ALISTAMENTO ELEITORAL. 
   
   SUGESTÃO:07813 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A MAIORIDADE ELEITORAL AOS 18 ANOS DE IDADE, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:08187 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM ELEITORES OS BRASILEIROS MAIORES DE DEZESSEIS ANOS,  
CIVIS OU MILITARES, ALISTADOS NA FORMA DA LEI. 
   
   SUGESTÃO:08205 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A INELIGIBILIDADE, A FILIAÇÃO PARTIDÁRIA E O  
DIREITO DE VOTO DOS MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:08234 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ALISTAMENTO ELEITORAL SEJA OBRIGATÓRIO PARA OS MAIORES  
DE DEZOITO ANOS E O VOTO FACULTATIVO. 
   
   SUGESTÃO:08239 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A ELEGIBILIDADE DOS MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:08240 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O DIREITO DE VOTO DO ANALFABETO, DOS CABOS E  
SOLDADOS DAS FORÇAS ARMADAS OU AUXILIARES. 
   
   SUGESTÃO:08279 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A ELEGIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:08350 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O DIREITO DE VOTO DO ANALFABETO, SOBRE A DURAÇÃO  
DOS MANDATOS ELEITORAIS, FILIAÇÃO PARTIDÁRIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:08419 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NARCISO MENDES (PDS/AC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O DIREITO DE VOTO. 
   
   SUGESTÃO:08481 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS PRESIDIÁRIOS TENHAM O DIREITO DO VOTO, EMBORA INELEGÍVEIS. 
   
   SUGESTÃO:08561 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE O ALISTAMENTO ELEITORAL OBRIGATÓRIO E O 
VOTO FACULTATIVO. 
   
   SUGESTÃO:08702 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE O DIREITO DE VOTO, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:08726 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR DEFINA OS CASOS E OS PRAZOS DE INELEGIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:08727 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ELEITORES OS BRASILEIROS MAIORES DE 18 (DEZOITO) ANOS, E  
QUE O VOTO NÃO SEJA OBRIGATÓRIO. 
   
   SUGESTÃO:08771 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CAPACIDADE CIVIL PARA AMBOS OS SEXOS SEJA ADQUIRIDA AOS  
18 (DEZOITO) ANOS, E O EXERCÍCIO DE VOTO AOS 16 (DEZESSEIS) ANOS DE IDADE. 
   
   SUGESTÃO:08812 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NA FORMAÇÃO DA  
VONTADE NACIONAL ATRAVÉS DO VOTO. 
   
   SUGESTÃO:08915 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O DIREITO DO VOTO. 
   
   SUGESTÃO:09112 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE NÃO SEJA INCLUÍDA NA PARTE RELATIVA AO SISTEMA ELEITORAL  
QUALQUER TIPO DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VOTO DOS MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:09190 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS MILITARES SEJAM ALISTÁVEIS E ELEGÍVEIS, EXCLUINDO-SE OS  
QUE PRESTAM SERVIÇO MILITAR INICIAL. 
   
   SUGESTÃO:09474 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 
NELSON E NITZ - LÍDER DA BANCADA DO PFL 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE AS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA OS  
CARGOS QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:09475 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU - SP 
EDSON FRANCISCO DA SILVA - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A CONCESSÃO DO DIREITO DE VOTO AOS CABOS E 
SOLDADOS. 
   
   SUGESTÃO:09489 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA - SP 
ROBERTO CARVALHO ENGLER PINTO - PRESIDENTE 
R. CAPITÃO ANSELMO, 1540 MUNICÍPIO: FRANCA CEP: 14400 UF: SP 
Texto:   
   SUGERE A INSTITUIÇÃO DO DIREITO DE VOTO AOS CABOS E SOLDADOS DAS  
POLÍCIAS MILITARES E FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:09558 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA - SP 
DARIO CAMPREGHER FILHO - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMA ASSEGURANDO O DIREITO DE VOTO AOS CABOS E SOLDADOS. 
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   SUGESTÃO:09589 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA O VOTO FACULTATIVO E DEFINIDO O TEMPO DE MANDATO DOS  
MEMBROS DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO. 
   
   SUGESTÃO:09644 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE MAIORIDADE ELEITORAL AOS 16 (DEZESSEIS) ANOS. 
   
   SUGESTÃO:09699 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A MAIORIDADE ELEITORAL E A OBRIGATORIEDADE DO VOTO. 
   
   SUGESTÃO:09737 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE GARANTA O EXERCÍCIO DO VOTO AOS 16 ANOS DE IDADE. 
   
   SUGESTÃO:09751 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO VOTO, EXCETO PARA OS  
ANALFABETOS E PARA OS MAIORES DE 75 ANOS. 
   
   SUGESTÃO:09790 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISCIPLINADORAS DO SISTEMA ELEITORAL. 
   
   SUGESTÃO:09801 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE A OBRIGATORIEDADE DO VOTO E DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:09818 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ AGRIPINO (PFL/RN) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O DIREITO DE VOTO A PARTIR DE 16 ANOS DE IDADE. 
   
   SUGESTÃO:09840 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O DIREITO DE VOTO AOS MAIORES DE DEZESSEIS  
ANOS, ALISTADOS NA FORMA DA LEI. 
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   SUGESTÃO:09878 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DIREITOS POLÍTICOS, SOBRE VOTO POPULAR  
E ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:09948 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE FIXE A IDADE DE 16 ANOS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
VOTO. 
   
   SUGESTÃO:10061 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA - RS 
GABRIEL COUTINHO - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE O DIREITO DE VOTO AOS CABOS E SOLDADOS. 
   
   SUGESTÃO:10065 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ - RS 
ANTENOR SAKIS - PRESIDENTE 
RUA BENJAMIM CONSTANT 116, 2O. ANDAR MUNICÍPIO: IJUI CEP: 98700 UF: RS 
Texto:   
   SUGERE LIBERDADE DE PREGAÇÃO RELIGIOSA; DIREITO DE VOTO A CABOS E  
SOLDADOS; DIREITO À PROPRIEDADE DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DA PECUÁRIA  
E AGRICULTURA. 
   
   SUGESTÃO:10139 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ 
ANTONIO MARTINS ANNIBELLI - PRESIDENTE 
CENTRO CÍVICO BENTO MUNHOZ MUNICÍPIO: CURITIBA CEP: 80000 UF: PR 
Texto:   
   SUGERE DIREITO DE VOTO PARA CABOS E SOLDADOS. 
   
   SUGESTÃO:10215 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO - RS 
NORBERTO TREVISAN - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE O DIREITO DE VOTO AOS CABOS E SOLDADOS DAS POLÍCIAS ESTADUAIS. 
   
   SUGESTÃO:10266 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VENÂNCIO AIRES - RS 
ORLANDO MACHADO DA SILVA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: VENANCIO AIRES CEP: 95800 UF: RS 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ESTENDIDO O DIREITO DE VOTO A CABOS E SOLDADOS DAS POLÍCIAS 
MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:10401 DT REC:25/05/87 
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Entidade:   
   UNIÃO DOS MILITARES NÃO-ANISTIADOS - UMNA 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES RELACIONADAS A DIREITOS POLÍTICOS, COMO DIREITO DE  
VOTO A MILITARES, ANISTIA PLENA, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:10417 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   PODER LEGISLATIVO DE SÃO GABRIEL - RS 
ÉDSON DE CASTRO GODÓY - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE A EXTENSÃO DO DIREITO DE VOTO AOS CABOS E SOLDADOS. 
   
   SUGESTÃO:10450 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ - PR 
WILLY BRANDALISE - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: CEP: 00000 UF: PR 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A FIXAÇÃO DE IDADE PARA 
ALISTAMENTO ELEITORAL. 
   
   SUGESTÃO:10452 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ - PR 
WILLER BRANDALISE - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: PARANAVAI CEP: 87700 UF: PR 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE O DIREITO DE VOTO A TODOS OS BRASILEIROS  
QUE CONTEM 18 ANOS ATÉ O DIA DA ELEIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:10554 DT REC:30/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - MG 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A INELIGIBILIDADE. 
   
   SUGESTÃO:10559 DT REC:30/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN - RS 
JAYME JOSÉ LOCATELLI - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE SEJA ESTENDIDO AOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR O DIREITO DO 
VOTO. 
   
   SUGESTÃO:10710 DT REC:03/06/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CATENDE - PE 
ANTÔNIO LINS MACHADO FILHO - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A MAIORIDADE ELEITORAL AOS 16 ANOS DE IDADE. 
   
   SUGESTÃO:10819 DT REC:16/06/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 
JAIRO PINTOS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SÃO JOSE DOS CAMPOS CEP: 12200 UF: SP 
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Texto:   
   SUGERE QUE O VOTO SEJA UNIVERSAL, DIRETO E SECRETO, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:10844 DT REC:16/06/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ 
FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA - PRESIDENTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE ITABAPOANA MUNICÍPIO: BOM JESUS DE 
ITABAPOANA CEP: 28360 UF: RJ 
Texto:   
   SUGERE A INCLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE VOTO A SOLDADOS E CABOS. 
   
   SUGESTÃO:10858 DT REC:09/06/87 
Entidade:   
   ASSOC BRAS. JUÍZES TRIB. ALÇADA CRIM. DO EST. RJ 
JORGE UCHOA MENDONÇA - PRESIDENTE 
ASSOC BRAS DE JUÍZES DO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL RJ MUNICÍPIO: RIO DE 
JANEIRO CEP: 20000 UF: RJ 
Texto:   
   SUGERE QUE O MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS NÃO TENHA DIREITO DE VOTO. 
   
   SUGESTÃO:10869 DT REC:12/06/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DE IGUAÇU - PR 
JOSÉ CLAUDIO RORATO - PRESIDENTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DE IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU 
CEP: 85890 UF: PR 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPOHA SOBRE O DIREITO DE VOTO AOS MILITARES,  
SOLDADOS E CABOS EM GERAL, BEM COMO O DIREITO DE SEREM VOTADOS. 
   
   SUGESTÃO:10892 DT REC:07/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - BP 
DERIVALDO MENDONÇA - 1. SECRETÁRIO 
MUNICÍPIO: JOAO PESSOA CEP: 58000 UF: PB 
Texto:   
   SUGERE O DIREITO DE VOTO A PARTIR DOS 16 (DEZESSEIS) ANOS DE IDADE. 
   
   SUGESTÃO:10896 DT REC:04/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA - SP 
JOSÉ DIAULAS PIMENTEL DE ALMEIDA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA CEP: 12900 UF: SP 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE VOTO AOS CABOS E SOLDADOS DAS  
FORÇAS ARMADAS E DAS POLÍCIAS MILITARES DOS ESTADOS. 
   
   SUGESTÃO:10927 DT REC:04/07/87 
Entidade:   
   PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - SP 
JOSÉ DENADAI - PREFEITO 
MUNICÍPIO: SUMARE CEP : 13170 UF : SP 
Texto:   
   SUGERE EXCLUSÃO DO PRINCÍPIO DE INELEGIBILIDADE DE PARENTES ATÉ O  
TERCEIRO GRAU, CÔNJUGE INCLUSIVE, DE GOVERNANTES DO EXECUTIVO. 
   
   SUGESTÃO:10935 DT REC:06/07/87 
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Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CARUARU - PE 
LEONARDO CHAVES - 1. SECRETÁRIO 
CASA JOSÉ CARLOS FLORÊNCIO MUNICÍPIO: CARUARU CEP : 55100 UF : PE 
Texto:   
   SUGERE O DIREITO DE VOTO A TODOS OS MILITARES DA ATIVA. 
   
   SUGESTÃO:11052 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ 
ADMIR JACOMUSSI 
MUNICÍPIO : MAUA CEP : 09300 UF : SP 
Texto:   
   SUGERE SEJA GARANTIDO O DIREITO DE VOTO AOS CABOS E SOLDADOS DAS  
FORÇAS ARMADAS E POLÍCIAS MILITARES DOS ESTADOS. 
   
   SUGESTÃO:11101 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL 
ERCIO VIEGAS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SAPUCAIA DO SUL CEP : 93200 UF : RS 
Texto:   
   SUGERE QUE OS CABOS E SOLDADOS, DAS FORÇAS ARMADAS CONSTITUÍDAS,  
TENHAM DIREITO AO VOTO. 
   
   SUGESTÃO:11106 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE TUPÃ 
TORQUATO DE SOUZA LOPES FILHO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : TUPÃ CEP : 17600 UF : SP 
Texto:   
   SUGERE SEJA ESTENDIDO O DIREITO DE VOTO AOS SOLDADOS E CABOS DAS  
FORÇAS ARMADAS E DAS POLÍCIAS MILITARES DOS ESTADOS, CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:11182 DT REC:27/07/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ 
ANTÔNIO MARTINS ANNIBELLI 
MUNICÍPIO : CURITIBA CEP : 80000 UF : PR 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE O DIREITO DO VOTO AOS MAIORES DE 16 (DEZESSEIS) 
ANOS. 
   
   SUGESTÃO:11516 DT REC:30/08/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP 
WANDERLEY DARIO FORTI - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : OLIMPIA CEP : 15400 UF : SP 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE O DIREITO DE VOTO AOS CABOS E SOLDADOS DAS  
POLÍCIAS MILITARES ESTADUAIS. 
   
   SUGESTÃO:11597 DT REC:03/09/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - PE 
JOÃO FERREIRA LIMA FILHO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : RECIFE CEP : 50000 UF : PE 
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Texto:   
   SUGERE A NÃO OBRIGATORIEDADE DE VOTO E QUE SEJA ABOLIDO O TÍTULO 
DE ELEITOR. 
   
   SUGESTÃO:11736 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE JAÚ - SP 
RUY PACHECO DE ALMEIDA PRADO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : JAU CEP : 17200 UF : SP 
Texto:   
   SUGERE QUE NORMA DISPONHA SOBRE A NÃO-OBRIGATORIEDADE DO VOTO; E  
ASSEGURE O DIREITO DE VOTO AOS CABOS E SOLDADOS. 
   
   SUGESTÃO:11902 DT REC:12/10/87 
Entidade:   
   CENTRO SOCIAL DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - SP 
VALFREDO ARAÚJO SANTOS - PRESIDENTE MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE DIREITO DE VOTO AOS CABOS E SOLDADOS. 
   
   SUGESTÃO:11956 DT REC:20/10/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 
JOÃO FERREIRA LIMA FILHO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : RECIFE CEP : 50000 UF : PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE O DIREITO DE VOTO PARA CABOS E SOLDADOS DAS  
FORÇAS ARMADAS E DAS POLÍCIAS MILITARES ESTADUAIS. 

2 – Audiências públicas 

Nesta fase, a matéria foi tratada nas duas Subcomissões relacionadas abaixo: 
 
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias. Consulte na página desta 
subcomissão as notas taquigráficas de todas as Audiências Públicas realizadas. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b  
 
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos.  Consulte na página desta subcomissão as 
notas taquigráficas de todas as Audiências Públicas realizadas. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-
partidaria-e/subcomissao4a 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, DOS DIREITOS COLETIVOS E DAS GARANTIAS - IB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 3º - O povo exerce a Soberania:  

I - pela consulta plebiscitária na elaboração da Constituição e de suas emendas;  

II - pelo sufrágio universal, igual e secreto no provimento das funções de governo e 

legislação;  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
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III - pelo direito de iniciativa na elaboração da Constituição e das Leis;  

IV - pela participação direta e indireta na designação dos membros da Defensoria 

do Povo e do Tribunal Constitucional;  

V - pela obrigatoriedade do concurso público de provas nas funções de jurisdição e 

administração, ressalvadas, no último caso, as em que lei complementar definir a 

confiança do superior hierárquico como essencial ao serviço;  

VI - pela ação direta de inconstitucionalidade por norma, ação ou omissão;  

VII - pelo recurso de amparo;  

VIII - pela ação popular;  

IX - pela ação penal privada subsidiária. 

[...] 

Art. 10 - Têm direito a voto os maiores de dezesseis anos na data da eleição, 

alistados na forma da lei.  

§ 1º - O alistamento e o voto são obrigatórios para todos os brasileiros, salvo para 

os menores de dezoito anos e para os maiores de setenta anos, e demais exceções 

previstas em lei.  

§ 2º - Não podem alistar-se os que não saibam exprimir-se em idioma nacional e os 

que estejam privados dos direitos políticos.  

§ 3º - O sufrágio popular é universal e direto, e o voto, secreto. 

[...] 

Art. 12 - Além de outras, previstas nesta Constituição, são condições de 

elegibilidade:  

I - o domicílio eleitoral na circunscrição, pelo prazo de um ano;  

II - para filiados a partidos políticos:  

a) a filiação pelo prazo que a lei complementar o exigir;  

b) a escolha em convenção partidária, para cada pleito;  

III - para os não filiados a partidos políticos, apoio por número mínimo de eleitores, 

na forma fixada por lei complementar. 

Art. 13 - São inelegíveis os inalistáveis, os menores de dezoito anos e os 

analfabetos. 

Art. 14 - Lei complementar definirá os casos e os prazos de inelegibilidade, visando 

a preservar, considerada a vida pregressa dos candidatos:  

I - o regime democrático;  

II - a probidade administrativa;  

III - a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência ou o abuso do 

exercício de função, cargo ou emprego público da administração direta ou indireta, 

ou do poder econômico;  

IV - a moralidade para o exercício do mandato. 

Art. 15 - São inelegíveis para os mesmos cargos: o Presidente da República, 

Governadores de Estado e Prefeitos, e quem os houver substituído por qualquer 

tempo, ou sucedido, no período imediatamente anterior, no prazo constitucional de 

duração do mandato.  

Parágrafo único. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, 

Governadores de Estado e Prefeitos devem renunciar 6 (seis) meses antes do 

pleito. 

Art. 16 - São inelegíveis: o ocupante, titular ou interino, de cargo, emprego ou 

função, cujo exercício possa influir para perturbar a normalidade ou tornar duvidosa 

a legitimidade das eleições, salvo se se afastar definitivamente, de um ou de outro, 

no prazo estabelecido em lei, estipulados deste já os seguintes: Ministro de Estado 

e Secretário-Geral de Ministério; Secretário de Estado e Secretário-Geral; 
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Presidente, Secretário-Geral, Secretário e Superintendente de Órgãos da 

Administração Pública direta ou indireta, incluídas as Fundações instituídas pelo 

Poder Público - 6 (seis) meses, reduzidos a 4 (quatro) meses, quando candidato a 

cargo municipal.  

§ 1º - São inelegíveis, em seu território de jurisdição, os Oficiais- Comandantes de 

guarnições das Forças Armadas, de Polícias Militares de Estados, de Territórios e 

do Distrito Federal, de Corpos de Bombeiros Militares, salvo se se agregarem, com 

vencimentos, 6 (seis) meses antes do pleito; para os militares sem comando, o 

prazo de agregação, com as mesmas vantagens, é de 3 (três) meses. Os não 

eleitos serão automaticamente reintegrados à atividade em suas respectivas 

Corporações, sem prejuízo funcional; os eleitos passarão à reserva com os direitos 

adquiridos.  

§ 2º - São igualmente inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os 

parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau, ou por adoção, do 

Presidente da República, de Governador de Estado, do Distrito Federal ou de 

Território e de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 (seis) meses 

anteriores ao pleito.  

§ 3º - São igualmente inelegíveis os condenados em ação popular por lesão ou 

endividamento irresponsável da União, dos Estados e dos Municípios.  

§ 4º - Os servidores civis não incluídos no Art. 7º serão licenciados, com 

vencimentos, 3 (três) meses antes do pleito a que se candidatarem. 

Art. 17 - Os detentores de mandatos eletivos têm o dever de prestar contas de suas 

atividades aos eleitores.  

Parágrafo Único. A qualquer tempo, no curso do mandato parlamentar, poderão ser 

oferecidas impugnações à Justiça Eleitoral com fundamento em abuso do poder 

econômico, corrupção e fraude, transgressões eleitorais essas puníveis com a 

perda do mandato. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 34.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento). 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 3º - O povo exerce a Soberania:  

I - pela consulta plebiscitária na elaboração da Constituição e de suas emendas;  

II - pelo sufrágio universal, igual e secreto no provimento das funções de governo e 

legislação;  

III - pelo direito de iniciativa, na elaboração da Constituição e das Leis;  

IV - pela participação direta e indireta, na designação dos membros da Defensoria 

do Povo e do Tribunal Constitucional;  

V - pela obrigatoriedade do concurso público de provas nas funções de jurisdição e 

administração, ressalvadas, no último caso, as em que lei complementar definir a 

confiança do superior hierárquico como essencial ao serviço;  

VI - pela ação direta de inconstitucionalidade por norma, atos jurisdicional ou 

administrativo; VII - pelo mandado de garantia social por inexistência ou omissão de 

norma, atos jurisdicional ou administrativo;  

VIII - pelo recurso de amparo;  

IX - pela ação popular;  

X - pela ação penal privada subsidiária. Parágrafo único - a lei estabelecerá os 

requisitos, as condições e a forma de exercício das ações e medidas previstas nos 

incisos VI a X deste artigo. 

[...] 

Art. 11 - Têm direito a voto os maiores de dezesseis anos na data da eleição, 
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alistados na forma da lei.  

§ 1º - O alistamento e o voto são obrigatórios para todos os brasileiros, salvo para 

os menores de dezoito anos e para os maiores de setenta anos, e demais exceções 

previstas em lei.  

§ 2º - Não podem alistar-se os que não saibam exprimir-se em idioma nacional e os 

que estejam privados dos direitos políticos.  

§ 3º - O sufrágio popular é universal e direto, e o voto, secreto e proporcional nas 

eleições para cargos legislativos.  

§ 4º - Os militares, policiais militares e bombeiros militares serão alistáveis, 

podendo votar e ser votados.  

§ 5º - Aos estrangeiros residentes e domiciliados no Brasil, há mais de cinco anos 

contínuos, que exerçam atividade produtiva é facultado o exercício do voto e o 

direito à elegibilidade no município em que tenham domicílio eleitoral. 

[...] 

Art. 13 - É exigido domicílio eleitoral pelo prazo de doze meses. 

Art. 14 - São inelegíveis os inalistáveis, os menores de dezoito anos e os 

analfabetos. 

Art. 15 - Lei complementar definirá outros casos e os prazos de inelegibilidade. 

Art. 16 - São inelegíveis para os mesmos cargos: o Presidente e o Vice-Presidente 

da República, os Governadores e Vice-Governadores de Estado os Prefeitos e 

Vice-Prefeitos, e quem os houver substituído por qualquer tempo, ou sucedido, no 

período imediatamente anterior, no prazo constitucional de duração do mandato.  

Parágrafo único - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente e o Vice-

Presidente da República, Governadores e Vice-Governadores de Estado e Prefeitos 

e Vice-Prefeitos devem renunciar 6 (seis) meses antes do pleito. 

Art. 17 - São inelegíveis: o ocupante, titular ou interino, de cargo, emprego ou 

função, cujo exercício possa influir para perturbar a normalidade ou tornar duvidosa 

a legitimidade das eleições, salvo se se afastar definitivamente, de um ou de outro, 

no prazo estabelecido em lei, estipulados deste já os seguintes: Ministro de Estado 

e Secretário-Geral de Ministério; Secretário de Estado e Secretário-Geral; 

Presidente, Secretário-Geral, Secretário e Superintendente de Órgãos da 

Administração Pública direta ou indireta, incluídas as Fundações instituídas pelo 

Poder Público - 6 (seis) meses, reduzidos a 4 (quatro) meses, quando candidato a 

cargo municipal.  

§ 1º - São inelegíveis, em seu território de jurisdição, os Oficiais-Comandantes de 

guarnições das Forças Armadas, de Polícias Militares de Estados, de Territórios e 

do Distrito Federal, de Corpos de Bombeiros Militares, salvo se se agregarem, com 

vencimentos, 6 (seis) meses antes do pleito; para os militares sem comando, o 

prazo de agregação, com as mesmas vantagens, é de 3 (três) meses. Os não 

eleitos serão automaticamente reintegrados à atividade, em suas respectivas 

Corporações, sem prejuízo funcional; os eleitos passarão à reserva com os direitos 

adquiridos.  

§ 2º - São igualmente inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os 

parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau, ou por adoção, do 

Presidente da República, de Governador de Estado, do Distrito Federal ou de 

Território e de Prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 (seis) meses 

anteriores ao pleito.  

§ 3º - São igualmente inelegíveis os condenados em ação popular por lesão ou 

endividamento irresponsável da União, dos Estados e dos Municípios.  

§ 4º - Os servidores civis não incluídos no Art. 17 serão licenciados, com 

vencimentos, 3 (três) meses antes do pleito a que se candidatarem. 

Art. 18 - Os detentores de mandatos eletivos têm o dever de prestar contas de suas 
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atividades aos eleitores.  

§ 1º - O mandato parlamentar poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no 

prazo de até seis meses após a diplomação, instruída a ação com provas 

conclusivas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, transgressões 

eleitorais essas puníveis com a perda do mandato.  

§ 2º - Salvo decisão liminar do juiz ante a prova dos autos, a ação de impugnação 

de mandato tramita em segredo de justiça.  

§ 3º - Convicto o juiz de que a ação foi temerária ou de manifesta má fé, o 

impugnante será condenado à pena de dois a quatro anos de reclusão. 

 

Consulte na 16ª reunião da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos 

Coletivos e das Garantias a votação da redação final do Anteprojeto da 

Subcomissão.  

Publicação: DANC, Suplemento de 9/7/1987, a partir da p. 27, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b. 

 

 

SUBCOMISSÃO DO SISTEMA ELEITORAL E PARTIDOS POLÍTICOS - IVA  
 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 
relator 

Art. 1º - O sufrágio é universal, e o voto é direto e secreto. 

Art. 2º - São eleitores os brasileiros que, à data da eleição, contem dezesseis anos 

ou mais, alistados na forma da lei.  

§ 1º - O alistamento e o voto são facultativos.  

§ 2º - Os militares são alistáveis, exceto os conscritos, durante o período de serviço 

militar obrigatório.  

§ 3º - Não podem alistar-se eleitores os que não saibam exprimir-se na língua 

nacional e os que estejam privados dos direitos políticos, nos casos previstos nesta 

Constituinte.  

§ 4º - A lei facilitará o exercício do voto pelos analfabetos. 

[...] 

Art. 17 - Lei Complementar estabelecerá os casos de inelegibilidade e os prazos de 

sua cessação, tomando em conta a vida pregressa do candidato, a fim de 

preservar:  

I - regime democrático;  

II - a probidade administrativa;  

III - a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência ou o abuso do 

exercício de função, cargo ou emprego públicos da administração direta ou indireta, 

ou do poder econômico; e  

IV - a moralidade para o exercício do mandato. 

Art. 18 - É exigido domicílio eleitoral na circunscrição, pelo prazo de seis meses. 

Art. 19 - É admitida a realização de plebiscito, como instrumento de consulta 

popular.  

Parágrafo único - A realização de plebiscito versará, sempre, sobre matéria de 

relevante interesse nacional ou regional e será determinada em Lei Complementar. 

 

FASE B – 
Emenda ao 
anteprojeto do 

Total de emendas localizadas: 58.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento). 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
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relator 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 1º - O sufrágio é universal, e o voto é direto, secreto e obrigatório. 

Art. 2º - São eleitores os brasileiros alistados na forma da lei.  

§ 1º - Os militares são alistáveis, exceto os conscritos, durante o período de serviço 

militar obrigatório.  

§ 2º - Não podem alistar-se eleitores os que não saibam exprimir-se na língua 

nacional e os que estejam privados dos direitos políticos, nos casos previstos nesta 

Constituinte.  

§ 3º - A lei garantirá e facilitará o exercício do voto pelos analfabetos.  

Art. 13 - É exigido domicílio eleitoral pelo prazo de doze meses. 

Art. 14 - É admitido o instituto do plebiscito, conforme for disciplinado por Lei 

Complementar. 

 

Consulte na 13ª reunião da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos a 

votação do Anteprojeto da Subcomissão.  

Publicação: DANC, 22/8/1987, suplemento, a partir da p. 163, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-

partidaria-e/subcomissao4a. 

  

Obs.: Durante a votação, foi aprovado destaque supressivo ao caput do artigo 2º do 

Anteprojeto do Relator. Ver páginas 185 a 187. 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER - I 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 40.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento). 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 5º - São direitos políticos invioláveis: 

I - O ALISTAMENTO E O VOTO.  

a) São facultativos o alistamento e o voto dos maiores de dezesseis e menores de 

dezoito, bem como dos maiores de setenta anos, na data da eleição;  

b) para os demais brasileiros, salvo os que não saibam exprimir-se no idioma 

nacional e os que estejam privados dos direitos políticos, o alistamento e o voto são 

obrigatórios;  

c) o sufrágio popular é universal e direto, e o voto, igual e secreto, respeitada a 

proporcionalidade nas eleições para cargos legislativos;  

d) aos estrangeiros residentes e domiciliados no Brasil há mais de cinco anos 

contínuos, desde que exerçam atividade produtiva, é facultado o exercício do voto e 

o direito à elegibilidade no município em que tenham domicílio eleitoral.  

II - A ELEGIBILIDADE.  

a) São condições de elegibilidade: a nacionalidade, com a ressalva da alínea "d", 

do inciso I deste artigo, a cidadania, a idade segundo a lei, o alistamento e o 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4a
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domicílio eleitoral e a filiação partidária;  

b) são inelegíveis os inalistáveis, os menores de dezoito anos e os analfabetos;  

c) são inelegíveis para os mesmos cargos: o Presidente e o Vice-Presidente da 

República, os Governadores e Vice-Governadores de Estado, os Prefeitos e Vice-

Prefeitos, e quem os houver substituído por qualquer tempo, ou sucedido, no 

período imediatamente anterior, no prazo constitucional de duração do mandato;  

d) para concorrerem a outros cargos, o Presidente e o Vice-Presidente da 

República, Governadores e Vice-Governadores de Estado e Prefeitos e Vice-

Prefeitos devem renunciar 6 (seis) meses antes do pleito;  

e) são, ainda, inelegíveis: o ocupante, titular ou interino, de cargo, emprego ou 

função, cujo exercício possa influir para perturbar a normalidade ou tornar duvidosa 

a legitimidade das eleições, salvo se se afastarem definitivamente de um ou de 

outro, no prazo estabelecido em lei, o qual não será maior de 6 (seis) nem menor 

de 2 (dois) meses anteriores ao pleito, estipulados desde já os seguintes: Ministro 

de Estado e Secretário-Geral de Ministério, Secretário de Estado e Secretário-

Geral, que não seja membro do Poder Legislativo Federal ou Estadual, Presidente, 

Secretário-Geral, Secretário e Superintendente de Órgãos da Administração 

Pública direta ou indireta, incluídas as Fundações instituídas pelo Poder Público e 

Sociedades de Economia Mista - 6 (seis) meses, reduzidos a 4 (quatro) meses, 

quando candidato a cargo municipal;  

f) são inelegíveis, em seu território de jurisdição, os Oficiais-Comandantes de 

guarnições das Forças Armadas, de Polícias Militares de Estados, de Territórios e 

do Distrito Federal, de Corpos de Bombeiros Militares, salvo se se agregarem, com 

vencimentos, 6 (seis) meses antes do pleito; para os militares sem comando, o 

prazo de agregação, com as mesmas vantagens, é de 3 (três) meses; os não 

eleitos serão automaticamente reintegrados à atividade, em suas respectivas 

Corporações, sem prejuízo funcional; os eleitos passarão à reserva com os direitos 

adquiridos;  

g) são igualmente inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os 

parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau, ou por adoção, do 

Presidente da República, de Governador de Estado, do Distrito Federal ou de 

Território e de Prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 (seis) meses 

anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato a reeleição;  

h) são igualmente inelegíveis os condenados em ação popular por lesão ou 

endividamento irresponsável da União, dos Estados e dos Municípios;  

i) os servidores civis não incluídos na alínea d) serão licenciados, com vencimentos, 

3 (três) meses antes do pleito a que se candidatarem;  

j) lei complementar definirá outros casos e prazos de inelegibilidade. 

[...] 

IV - O MANDATO.  

a) Os detentores de mandatos eletivos têm o dever de prestar contas de suas 

atividades aos eleitores;  

b) o mandato parlamentar poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo 

de até seis meses após a diplomação, instruída a ação com provas conclusivas de 

abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, transgressões eleitorais essas 

puníveis com a perda do mandato;  

c) salvo decisão liminar do juiz ante a prova dos autos, a ação de impugnação de 

mandato tramita em segredo de justiça;  

d) convicto o juiz de que a ação foi temerária ou de manifesta má fé, o impugnante 

será condenado à pena de dois a quatro anos de reclusão;  

e) os eleitos pelo voto estão sujeitos a ser destituídos pelo voto, na forma da lei 

complementar. 
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[...] 

Art. 6º - A lei não poderá excluir os militares, os policiais militares e os bombeiros 

militares do exercício de qualquer direito político. 

[...] 

Art. 15 - O povo exerce a soberania:  

I - pela consulta plebiscitária na elaboração da Constituição e de suas emendas;  

II - pelo sufrágio universal, secreto e igual, no provimento das funções de governo e 

legislação;  

III - pelo voto destituinte;  

IV - pelo direito de iniciativa na elaboração da Constituição e das leis;  

V - pela escolha direta dos agentes do Poder Público em cargos de direção nas 

hipóteses do art. 4º, inciso VII, alínea "c" desta Constituição;  

VI - pela participação da sociedade organizada na designação dos candidatos a 

membros da Defensoria do Povo e do Tribunal de Garantias dos Direitos 

Constitucionais;  

VII - pela obrigatoriedade de concurso público de provas nas funções de jurisdição 

e administração, ressalvadas, no último caso, as em que lei complementar definir a 

confiança de superior hierárquico como mais importante para o serviço que a 

própria habilitação profissional;  

VIII - pela livre ação corregedora sobre as funções públicas e as sociais de 

relevância pública. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 74.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento). 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 5º - São direitos políticos invioláveis:  

I - O ALISTAMENTO E O VOTO  

a) São facultativos o alistamento e o voto dos maiores de dezesseis e menores de 

dezoito, bem como dos maiores de setenta anos, na data da eleição;  

b) para os demais brasileiros entre dezoito e setenta anos de idade, salvo os que 

não saibam exprimir-se no idioma oficial e os que estejam privados dos direitos 

políticos, o alistamento e o voto são obrigatórios;  

c) o sufrágio popular é universal e direto, e o voto, igual e secreto, respeitada a 

proporcionalidade nas eleições para cargos legislativos.  

II - A ELEGIBILIDADE.  

a) São condições de elegibilidade: a nacionalidade, a cidadania, a idade, o 

alistamento, o domicílio eleitoral e a filiação partidária;  

b) são inelegíveis os inalistáveis e os menores de dezoito anos;  

c) são inelegíveis para os mesmos cargos: o Presidente e o Vice-Presidente da 

República, os Governadores e Vice-Governadores de Estado, os Prefeitos e Vice-

Prefeitos, e quem os houver sucedido, durante o mandato;  

d) para concorrerem a outros cargos, o Presidente e o Vice-Presidente da 

República, os Governadores e os Vice-Governadores de Estado e os Prefeitos e os 

Vice-Prefeitos devem renunciar 6 (seis) meses antes do pleito;  

e) são, ainda, inelegíveis: o ocupante, titular ou interino, de cargo, emprego ou 

função, cujo exercício possa influir para perturbar a normalidade ou tornar duvidosa 

a legitimidade das eleições, salvo se se afastarem definitivamente de um ou de 

outro, no prazo estabelecido em lei, o qual não será maior de 6 (seis) nem menor 

de 2 (dois) meses anteriores ao pleito, estipulados desde já os seguintes: Ministro 
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de Estado e Secretário-Geral de Ministério, Secretário de Estado e Secretário-

Geral, que não seja membro do Poder Legislativo Federal ou Estadual, Presidente, 

Secretário-Geral, Secretário e Superintendente de Órgãos da Administração 

Pública direta ou indireta, incluídas as Fundações instituídas pelo Poder Público - 6 

(seis) meses, reduzidos a 4 (quatro) meses, quando candidato a cargo municipal; f) 

são inelegíveis os Oficiais-Comandantes de guarnições das Forças Armadas, de 

Polícias Militares de Estados, de Territórios e do Distrito Federal, de Corpos de 

Bombeiros Militares, salvo se se agregarem, com vencimentos, 6 (seis) meses 

antes do pleito; para os militares sem comando, o prazo de agregação, com as 

mesmas vantagens, é de 3 (três) meses; os não eleitos serão automaticamente 

reintegrados à atividade, em suas respectivas Corporações, sem prejuízo funcional; 

os eleitos passarão à reserva com os direitos adquiridos;  

g) são igualmente inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os 

parentes por consanguinidade, afinidade ou adoção, conforme a lei;  

h) são ainda inelegíveis os condenados em ação popular por lesão ou 

endividamento irresponsável da União, dos Estados e dos Municípios, salvo os 

reabilitados conforme a lei; i) os servidores civis não incluídos na alínea "e" serão 

licenciados, assegurada a remuneração que percebem, 3 (três) meses antes e até 

30 (trinta) dias após o pleito a que se candidatarem;  

j) lei complementar definirá outros casos e prazos de inelegibilidade.  

[...] 

IV - O MANDATO.  

a) Os detentores de mandatos eletivos têm o dever de prestar contas de suas 

atividades aos eleitores;  

b) o mandato parlamentar poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo 

de até seis meses após a diplomação, instruída a ação com provas conclusivas de 

abuso do poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões eleitorais;  

c) a ação de impugnação de mandato tramita em segredo de justiça;  

d) convicto o juiz de que a ação foi temerária ou de manifesta má fé, o impugnante 

responderá por denunciação caluniosa; 

[...] 

Art. 6º - A lei não poderá excluir os militares, os policiais militares e os bombeiros 

militares do exercício de qualquer direito político. 

[...] 

Art. 15 - O povo exerce a soberania:  

I - pela consulta plebiscitária na elaboração da Constituição e de suas emendas;  

II - pelo sufrágio universal, secreto e igual, no provimento das funções de governo e 

legislação;  

III - pelo direito de iniciativa na elaboração da Constituição e das leis;  

IV - pela participação da sociedade organizada na designação dos candidatos a 

membros da Defensoria do Povo e do Tribunal de Garantias dos Direitos 

Constitucionais;  

V - pela obrigatoriedade de concurso público de provas nas funções de jurisdição e 

administração, ressalvadas, no último caso, as em que lei complementar definir a 

confiança do superior hierárquico como mais importante para o serviço que a 

própria habilitação profissional;  

VI - pela livre ação corregedora sobre as funções públicas e as sociais de 

relevância pública. 

 

Consulte na 13ª reunião da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do 

Homem e da Mulher a votação da redação final do Anteprojeto da Comissão. 
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Publicação: DANC, 2/7/1987, suplemento 87, a partir da p. 2, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-

direitos-e-garantias. 

 
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES - IV 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 47.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento). 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 1º - O sufrágio é universal, e o voto, direto e secreto. 

Art. 2º - São eleitores os brasileiros que, à data da eleição, contem dezoito anos ou 

mais, alistados na forma da lei.  

§ 1º - O alistamento e o voto são obrigatórios, salvo para os analfabetos, os 

maiores de setenta e cinco anos e os deficientes físicos.  

§ 2º - Não podem alistar-se eleitores os que não saibam exprimir-se na língua 

nacional e os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos seus 

direitos políticos.  

§ 3º - São elegíveis os alistáveis, na forma desta Constituição e da lei. 

Art. 3º - Os militares são alistáveis, exceto os conscritos, durante o período de 

serviço militar obrigatório. 

Art. 4º - Lei Complementar estabelecerá os casos de inegibilidade e os prazos de 

sua cessação, tomando em conta a vida pregressa dos candidatos, a fim de 

proteger:  

I - o regime democrático;  

II - a probidade administrativa;  

III - a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder 

econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego públicos da 

administração direta ou indireta;  

IV - a moralidade para o exercício do mandato.  

§ 1º - São elegíveis os militares alistáveis que tenham mais de dez anos de serviço, 

desde que espontaneamente afastados da atividade, e os militares alistáveis, de 

mais de dez anos de serviço ativo, agregados por ordem da autoridade superior ao 

se candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam, automaticamente, para a 

inatividade quando diplomados.  

§ 2º - São exigidos, como condição de elegibilidade, a filiação a partido político e o 

domicílio eleitoral na circunscrição, por prazo mínimo de seis meses. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 48.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento). 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 1º - O sufrágio é universal, e o voto, direto e secreto. 

Art. 2º - São eleitores os brasileiros que, à data da eleição, contem dezoito anos ou 

mais, alistados na forma da lei.  

§ 1º - O alistamento e o voto são obrigatórios, salvo para os analfabetos, os 

maiores de setenta anos e os deficientes físicos.  

§ 2º - Não podem alistar-se eleitores os que não saibam exprimir-se na língua 

nacional e os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos seus 

direitos políticos.  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/comissao-da-soberania-e-dos-direitos-e-garantias
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§ 3º - São elegíveis os alistáveis, na forma desta Constituição e da lei. 

Art. 3º - Os militares são alistáveis, exceto os conscritos, durante o período de 

serviço militar obrigatório. 

Art. 4º - Lei Complementar estabelecerá os casos de inegibilidade e os prazos de 

sua cessação, tomando em conta a vida pregressa dos candidatos, a fim de 

proteger:  

I - o regime democrático;  

II - a probidade administrativa;  

III - a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder 

econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego públicos da 

administração direta ou indireta;  

IV - a moralidade para o exercício do mandato.  

§ 1º - São elegíveis os militares alistáveis de mais de dez anos de serviço ativo, os 

quais serão agregados pela autoridade superior ao se candidatarem. Nesse caso, 

se eleitos, passam automaticamente para a inatividade quando diplomados. Os de 

menos de dez anos só são elegíveis caso se afastem espontaneamente da 

atividade.  

§ 2º - São exigidos, como condição de elegibilidade, a filiação a partido político e o 

domicílio eleitoral na circunscrição, por prazo mínimo de seis meses. 

 

Consulte na 8ª e 9ª reuniões da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e 

Garantia das Instituições a votação da redação final do Anteprojeto da Comissão. 

Publicação: DANC, 8/8/1987, suplemento, a partir da p. 131, e 22/8/1987, 

suplemento, a partir da p. 105, disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-

partidaria-e/comissao4 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 28 - São direitos políticos invioláveis:  

I - O ALISTAMENTO E O VOTO.  

a) O sufrágio é universal, e o voto, direto e secreto;  

b) são obrigatórios o alistamento e o voto dos maiores de dezoito anos, salvo para 

os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes físicos.  

c) não podem alistar-se eleitores os que não saibam exprimir-se na língua nacional 

e os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos seus direitos 

políticos.  

d) os militares são alistáveis, exceto os conscritos, durante o período de serviço 

militar obrigatório;  

II - A ELEGIBILIDADE.  

a) São condições de elegibilidade: a nacionalidade, a cidadania, a idade, o 

alistamento, a filiação partidária e o domicílio eleitoral, na circunscrição, por prazo 

mínimo de seis meses;  

b) são inelegíveis os inalistáveis e os menores de dezoito anos;  

c) são inelegíveis para os mesmos cargos: o Presidente e o Vice-Presidente da 

República, os Governadores e Vice-Governadores de Estado, os Prefeitos e Vice-

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
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Prefeitos, e quem os houver sucedido, durante o mandato;  

d) para concorrerem a outros cargos, o Presidente e o Vice-Presidente da 

República, os Governadores e os Vice-Governadores de Estado e os Prefeitos e os 

Vice-Prefeitos devem renunciar 6 (seis) meses antes do pleito;  

e) Lei Complementar estabelecerá outros casos de inegibilidade e os prazos de sua 

cessação, tomando em conta a vida pregressa dos candidatos, a fim de proteger:  

1 - o regime democrático;  

2 - a probidade administrativa;  

3 - a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder 

econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego públicos da 

administração direta ou indireta;  

4 - a moralidade para o exercício do mandato.  

f) são elegíveis os militares alistáveis de mais de dez anos de serviço ativo, os 

quais serão agregados pela autoridade superior ao se candidatarem. Nesse caso, 

se eleitos, passam automaticamente para a inatividade quando diplomados. Os de 

menos de dez anos só são elegíveis caso se afastem espontaneamente da 

atividade;  

g) são igualmente inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os 

parentes por consanguinidade, afinidade ou adoção, conforme a lei;  

h) são ainda inelegíveis os condenados em ação popular por lesão ou 

endividamento irresponsável da União, dos Estados e dos Municípios, salvo os 

reabilitados conforme a lei;  

[...] 

IV - O MANDATO.  

a) Os detentores de mandatos eletivos têm o dever de prestar contas de suas 

atividades aos eleitores;  

b) o mandato parlamentar poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo 

de até seis meses após a diplomação, instruída a ação com provas conclusivas de 

abuso do poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões eleitorais;  

c) a ação de impugnação de mandato tramita em segredo de justiça;  

d) convicto o juiz de que a ação foi temerária ou de manifesta má fé, o impugnante 

responderá por denunciação caluniosa; 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 66.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste 

documento). 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 27 - São direitos políticos invioláveis:  

I - O ALISTAMENTO E O VOTO.  

a) O sufrágio é universal, e o voto, igual, direto e secreto;  

b) são obrigatórios o alistamento e o voto dos maiores de dezoito anos, salvo para 

os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes físicos;  

c) não podem alistar-se eleitores os que não saibam exprimir-se na língua oficial e 

os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos seus direitos políticos;  

d) os militares são alistáveis, exceto os conscritos, durante o período de serviço 

militar obrigatório.  

II - A ELEGIBILIDADE.  

a) São condições de elegibilidade: a nacionalidade, a cidadania, a idade, o 
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alistamento, a filiação partidária e o domicílio eleitoral, na circunscrição, por prazo 

mínimo de seis meses;  

b) são inelegíveis os inalistáveis e os menores de dezoito anos;  

c) são inelegíveis para os mesmos cargos: o Presidente da República, os 

Governadores e Vice-Governadores de Estado, os Prefeitos e Vice-Prefeitos, e 

quem os houver sucedido, durante o mandato;  

d) para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores 

e os Vice-Governadores de Estado e os Prefeitos e os Vice-Prefeitos devem 

renunciar 6 (seis) meses antes do pleito;  

e) lei complementar estabelecerá outros casos de inegibilidade e os prazos de sua 

cessação, tomando em conta a vida pregressa dos candidatos, a fim de proteger:  

1 - o regime democrático;  

2 - a probidade administrativa;  

3 - a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder 

econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego públicos da 

administração direta ou indireta;  

4 - a moralidade para o exercício do mandato.  

f) são elegíveis os militares alistáveis de mais de dez anos de serviço ativo, os 

quais serão agregados pela autoridade superior ao se candidatarem. Nesse caso, 

se eleitos, passam automaticamente para a inatividade quando diplomados. Os de 

menos de dez anos só são elegíveis caso se afastem espontaneamente da 

atividade;  

g) são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes por 

consanguinidade, afinidade ou adoção, conforme a lei;  

h) são inelegíveis os condenados em ação popular por lesão ou endividamento 

irresponsável da União, dos Estados e dos Municípios, salvo os reabilitados 

conforme a lei.  

[...] 

IV - O MANDATO.  

a) Os detentores de mandatos eletivos têm o dever de prestar contas de suas 

atividades aos eleitores;  

b) o mandato parlamentar poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo 

de até seis meses após a diplomação, instruída a ação com provas conclusivas de 

abuso do poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões eleitorais;  

c) a ação de impugnação de mandato tramita em segredo de justiça;  

d) convicto o juiz de que a ação foi temerária ou de manifesta má fé, o impugnante 

responderá por denunciação caluniosa. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 249.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento). 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 13 - São direitos políticos o alistamento, o voto, a elegibilidade, a candidatura e 

o mandato.  

§ 1º - O sufrágio é universal e o voto igual, direto e secreto.  

§ 2º - O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito 

anos, salvo os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes físicos.  

§ 3º - Não podem alistar-se eleitores os que não saibam exprimir-se na língua 

portuguesa, nem os conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório.  

§ 4º - São condições de elegibilidade: a nacionalidade brasileira, a cidadania, a 
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idade, o alistamento, a filiação partidária e o domicílio eleitoral, na circunscrição, por 

prazo mínimo de seis meses.  

§ 5º - São inelegíveis os inalistáveis, os analfabetos e os menores de dezoito anos.  

§ 6º - São irreelegíveis para os mesmos cargos o Presidente da República, os 

Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver 

sucedido durante o mandato. 

§ 7º - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os 

Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos devem renunciar a 

esses cargos seis meses antes do pleito.  

§ 8º - Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de 

sua cessação, levando em conta a vida pregressa dos candidatos, a fim de 

proteger:  

a) o regime democrático;  

b) a probidade administrativa;  

c) a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder 

econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego públicos da 

administração direta ou indireta;  

d) a moralidade para o exercício do mandato.  

§ 9º - São elegíveis os militares alistáveis com mais de dez anos de serviço ativo, 

os quais serão agregados pela autoridade superior ao se candidatarem; neste caso, 

se eleitos, passarão automaticamente para a inatividade quando diplomados. Os de 

menos de dez anos de serviço ativo só são elegíveis caso se afastem 

espontaneamente da atividade.  

§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, o cônjuge ou os parentes por 

consanguinidade, até o segundo grau, afinidade ou adoção, do Prefeito e do 

Governador, ressalvados os que já exercem mandato eletivo.  

§ 11 - São inelegíveis os condenados em ação popular por lesão à União, aos 

Estados e aos Municípios, salvo os reabilitados conforme a lei.  

§ 12 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 

até seis meses após a diplomação, instruída a ação com provas conclusivas de 

abuso do poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões eleitorais.  

§ 13 - A ação de impugnação de mandato tramita em segredo de justiça e 

convencido o juiz de que a ação foi temerária ou de manifesta má fé, o impugnante 

responderá por denunciação caluniosa. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 257.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento). 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 13 - O sufrágio é universal e o voto igual, direto e secreto.  

§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito 

anos e facultativo para os analfabetos e para os maiores de setenta anos.  

§ 2º - Não podem alistar-se eleitores os estrangeiros e os conscritos, durante o 

período de serviço militar obrigatório.  

§ 3º - São condições de elegibilidade: a nacionalidade brasileira, a cidadania, o 

pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento, a filiação partidária e o domicílio 

eleitoral, na circunscrição, por prazo mínimo de seis meses e exigir-se-á dos 

candidatos a cargos eletivos a seguinte idade mínima, completada até a data limite 

para os respectivos registros: I - Presidente da República e Senador da República: 

trinta e cinco anos;  

II - Governador de Estado: trinta anos;  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 46  

 

III - Prefeito: vinte e cinco anos;  

IV - Deputado Federal e Deputado Estadual: vinte e um anos;  

V - Vereador e Juiz de Paz: dezoito anos.  

§ 4º - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 

§ 5º - São irreelegíveis para os mesmos cargos o Presidente da República, os 

Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos.  

§ 6º - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os 

Governadores de Estado e do Distrito Federal, e os Prefeitos devem renunciar aos 

respectivos mandatos, seis meses antes do pleito.  

§ 7º - Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de 

sua cessação, levando em conta a vida pregressa dos candidatos, a fim de 

proteger, o regime democrático, a probidade administrativa, a moralidade para o 

exercício do mandato e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a 

influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou 

emprego públicos da administração direta ou indireta.  

§ 8º - São elegíveis os militares alistáveis com mais de dez anos de serviço ativo, 

os quais serão agregados, a partir da filiação partidária, pela autoridade superior; se 

eleitos, passarão automaticamente para a inatividade quando diplomados. Os de 

menos de dez anos de serviço ativo só são elegíveis caso se afastem 

espontaneamente da atividade.  

§ 9º - São inelegíveis para qualquer cargo o cônjuge ou os parentes até o segundo 

grau, por consanguinidade, afinidade ou adoção, do Presidente da República, do 

Governador e do Prefeito, que tenham exercido mais da metade do mandato, 

ressalvados os que já exercem mandato eletivo.  

§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 

quinze dias após a diplomação, instruída a ação com provas conclusivas de abuso 

do poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões eleitorais.  

§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramita em segredo de justiça, e, 

convencido o juiz de que a ação foi temerária ou de manifesta má fé, o impugnante 

responderá na forma da lei. 

 

Discussão e votação: 

Destaque(s) apresentado(s) nº 2343/87, referente à emenda 17046; nº 5254/87 

(supressivo); nº 0094-87, referente à emenda 22910; nº 2335/87, referente à 

emenda 11825; nº 4190/87, referente à emenda 23585; nº 2986/87 (supressivo); 

nº1650/87, referente à emenda 33815; nº 4142/87, referente à emenda 28895; nº 

4699/87 (supressivo); nº 8365/87, referente à emenda 33686; nº 2318/87, referente 

à emenda 08344; nº 4177/87, referente à emenda 20906;  nº 4189/87, referente à 

emenda 23354; nº 2696/87, referente à emenda 34022; nº 5016/87, referente à 

emenda 28769; nº 6720/87, referente à emenda 21982; nº 6814/87, referente à 

emenda 31880; nº 836/87, referente à emenda 27313; nº 1106/87, referente à 

emenda 11345; nº 2871/87 (supressivo); nº 7222/87 (supressivo); nº 0265/87, 

referente à emenda 33000; nº 2332/87, referente à emenda 07650; nº 3870/87, 

referente à emenda 26031; nº 3649/87, referente à emenda 33644; nº 5851/87, 

referente à emenda 28060; nº 8151/87, referente à emenda 22627; nº 6140/87, 

referente à emenda aditiva; nº 6300/87 (supressivo) e nº  6715/87, referente à 

emenda 30373. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, a partir da p. 1366.  

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 16. O sufrágio é universal, e o voto direto e secreto, com igual valor para todos.  

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito 

anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta e os menores a 

partir de dezesseis anos.  

§ 2º Não podem alistar-se eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço 

militar obrigatório, os conscritos.  

§ 3º São condições de elegibilidade: a nacionalidade brasileira, a cidadania, estar 

no pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento, a filiação partidária, 

domicílio eleitoral, na circunscrição, pelo menos durante os seis meses anteriores 

ao pleito, e idade mínima, completada até a data-limite para os respectivos 

registros, conforme a seguir discriminado:  

I - Presidente da República e Senador da República: trinta e cinco anos;  

II - Governador de Estado: trinta anos;  

III - Prefeito: vinte e cinco anos;  

IV - Deputado Federal e Deputado Estadual: vinte e um anos.  

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis, os analfabetos e os que não tenham 

completado dezoito anos na data da eleição.  

§ 5º São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subseqüente, o Presidente 

da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e 

quem os houver sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores à eleição.  

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os 

Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos 

respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.  

§ 7º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de 

sua cessação, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das eleições, contra a 

influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou 

emprego na administração direta ou indireta.  

§ 8º São elegíveis os militares alistáveis com mais de dez anos de serviço ativo, os 

quais serão agregados, a partir da filiação partidária, pela autoridade superior; se 

eleitos, passarão automaticamente para a inatividade quando diplomados. Os de 

menos de dez anos de serviço ativo só são elegíveis caso se afastem 

espontaneamente da atividade.  

§ 9º São inelegíveis para qualquer cargo, no território de jurisdição do titular, o 

cônjuge ou os parentes até segundo grau, por consanguinidade, afinidade ou 

adoção, do Presidente da República, do Governador e do Prefeito que tenham 

exercido mais da metade do mandato, ressalvados os que já exercem mandato 

eletivo.  

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 

quinze dias após a diplomação, instruída a ação com provas conclusivas de abuso 

do poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões eleitorais.  

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 39. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02038, art. 15. 

 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 
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Requerimentos de destaques:  

nº 2153, destaque prejudicado;  

nº 1801, referente à emenda 01236. A emenda foi rejeitada; 

nº 444, referente à emenda 00935.  A emenda foi aprovada; 

nº 240, referente ao § 1º.  O destaque foi aprovado; 

nº 1802, referente ao § 2º. O destaque foi rejeitado; 

Requerimento de fusão, referente ao § 3º. A fusão foi aprovada.   

Requerimento de fusão, referente aos §§ 4º, 5º e 6º. A fusão foi rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 524, referente à emenda 00733. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 1857, supressivo. O destaque foi rejeitado. 

Requerimentos de fusão, referente ao § 9º. As fusões foram rejeitadas. 

Requerimento de destaque nº 1130, referente à emenda 01386. A emenda foi 

rejeitada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 3/3/1988, a partir da p. 

7905. 

 

Requerimento de destaque nº 2154, referente ao § 10. O destaque foi aprovado. 

Requerimento de destaque nº 1370, referente à emenda 00681. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 541, referente à emenda 01610. A emenda foi 

rejeitada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 4/3/1988, a partir da p. 

7956. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 

e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:  

I - plebiscito;  

II - referendo;  

III - iniciativa popular;  

IV - veto popular.  

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:  

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;  

II - facultativos para:  

a) os analfabetos;  

b) os maiores de setenta anos; c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito 

anos.  

§ 2º Não podem alistar-se eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço 

militar obrigatório, os conscritos.  

§ 3º São condições de elegibilidade na forma da lei:  

I - a nacionalidade brasileira;  

II - o pleno exercício dos direitos políticos;  

III - o alistamento eleitoral;  

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;  

V - a filiação partidária;  

VI - a idade mínima de:  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/195anc03mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/196anc04mar1988.pdf
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a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;  

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;  

c) vinte e um anos para Prefeito, Vice-Prefeito, Deputado Federal e Deputado 

Estadual ou Distrital;  

d) dezoito anos para Vereador.  

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.  

§ 5º São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subseqüente, o Presidente 

da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e 

quem os houver sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores à eleição.  

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os 

Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos 

respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.  

§ 7º Ressalvados os que já exercem mandato eletivo, são inelegíveis para qualquer 

cargo, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes por 

consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, ou por adoção, do Presidente 

da República, do Governador de Estado e do Distrito Federal e do Prefeito que 

tenham exercido mais da metade do mandato.  

§ 8º O militar alistável é elegível observado o seguinte:  

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar- se espontaneamente 

da atividade;  

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior 

a partir da filiação partidária e, eleito, passará automaticamente para a inatividade, 

no ato da diplomação.  

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de 

sua cessação, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a 

influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou 

emprego na administração direta ou indireta.  

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 

quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas conclusivas de 

abuso do poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões eleitorais.  

§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, 

respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o art. 14, conforme relatório 

geral, volume 299, página VII transcrito abaixo: 

Art. 14 A par de oferecer nova forma ao extenso conteúdo do preceito, sem alterá-

la, registrei referência aos Deputados Distritais na alínea "c" do inciso VI do § 3º, 

em face da autonomia política concedida ao Distrito Federal, que passará a contar 

com Câmara Legislativa própria. 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

299.pdf 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 51.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase U, ao final deste documento). 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaques e emendas, referentes ao § 1º, II, alínea c.  As 

emendas foram rejeitadas. 

Requerimento de destaques e emendas, referentes ao § 2º. As emendas foram 

rejeitadas. 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
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Requerimento de destaques e emendas, referentes ao § 3º, IV. As emendas foram 

rejeitadas. 

Reunião de destaques e emendas, referentes ao § 4º. A reunião foi rejeitada. 

Reunião de destaques e emendas, referentes ao § 7º. Votação adiada. 

Requerimento de destaque nº 151, referente à emenda 01314. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 588, referente à emenda 00798. A emenda foi 

rejeitada. 

Reunião de destaques e emendas, referentes ao § 8º. Votação adiada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 17/8/1988, a partir da p. 

12663. 

 

Retomada da votação, referente ao § 8º. As emendas foram aprovadas. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 18/8/1988, a partir da 

p.12727. 

 

Retomada da votação, referente ao § 7º. A reunião foi aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 28/8/1988, a partir da p. 

13478. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 13. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 

e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:  

I - plebiscito;  

II - referendo;  

III - iniciativa popular.  

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:  

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;  

II - facultativos para:  

a) os analfabetos;  

b) os maiores de setenta anos;  

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.  

§ 2º Não podem alistar-se eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço 

militar obrigatório, os conscritos.  

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:  

I - a nacionalidade brasileira;  

II - o pleno exercício dos direitos políticos;  

III - o alistamento eleitoral;  

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;  

V - a filiação partidária;  

VI - a idade mínima de:  

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;  

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;  

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, 

Vice-Prefeito e juiz de paz;  

d) dezoito anos para Vereador.  

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/293anc17ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/294anc18ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/301anc28ago1988.pdf
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§ 5º São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subseqüente, o Presidente 

da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e 

quem os houver sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores à eleição.  

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os 

Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos 

respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.  

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 

consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da 

República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito 

ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se 

já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.  

§ 8º O militar alistável é elegível, observadas as seguintes condições:  

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;  

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior 

e, eleito, passará automaticamente para a inatividade, no ato da diplomação.  

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de 

sua cessação, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a 

influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou 

emprego na administração direta ou indireta.  

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 

quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do 

poder econômico, corrupção ou fraude.  

§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, 

respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas:12.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase W, ao final deste documento). 

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o art.13, § 9º.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/09/1988, Supl. B,  

p. 148. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 

e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:  

I - plebiscito;  

II - referendo;  

III - iniciativa popular.  

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:  

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;  

II - facultativos para:  

a) os analfabetos;  

b) os maiores de setenta anos;  

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.  

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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serviço militar obrigatório, os conscritos.  

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:  

I - a nacionalidade brasileira;  

II - o pleno exercício dos direitos políticos;  

III - o alistamento eleitoral;  

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;  

V - a filiação partidária;  

VI - a idade mínima de:  

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;  

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;  

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, 

Vice-Prefeito e juiz de paz;  

d) dezoito anos para Vereador.  

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.  

§ 5º São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subseqüente, o 

Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os 

Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores ao 

pleito.  

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os 

Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos 

respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.  

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 

consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da 

República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito 

ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se 

já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.  

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:  

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar- se da atividade;  

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior 

e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.  

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de 

sua cessação, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a 

influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou 

emprego na administração direta ou indireta.  

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 

quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do 

poder econômico, corrupção ou fraude.  

§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, 

respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 

 

Nota: houve renumeração dos artigos. 
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, DOS DIREITOS COLETIVOS E DAS GARANTIAS – IB 
 
EMENDA:00006 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOÃO REZEK (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 17 a seguinte redação:  
"Parágrafo único. Até a véspera da posse  
poderão ser oferecidas impugnações à Justiça  
Eleitoral com fundamento em abuso do poder  
econômico, corrupção e fraude, transgressões  
eleitorais essas puníveis com a perda do mandato". 
Justificativa: 
O preceito que a presente emenda altera admite que durante o mandato, possam ocorrer 
impugnações perante a Justiça Eleitoral, o que não se compadece, de forma alguma, com a 
irretratabilidade do ato jurídico perfeito e da coisa julgada que constitui em todos sabem, uma tradição 
constitucional brasileira.  
Eleito o candidato sob o estrito controle da Justiça Eleitoral instituída no País, mesmo antes do 
advento da Constituição democrática de 1934, para assegurar a lisura dos pleitos, é inadmissível 
depois de sua diplomação pelo próprio Judiciário, fique ele sujeito a qualquer impugnação a  
qualquer título.  
Parecer:   
   Considero prejudicada emenda, tendo em vista que, posteriormente, o deputado JOÃO REZEK 
apresentou outra, pedindo a eliminação dos artigos 18 e de 19 do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00018 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item VI, acrescentando-  
se o item VII, renumerando-se os demais e  
acrescendo-se parágrafo único do/ao art. 3o.;  
acrescente-se ao art. 5o., renumerando-se o atual  
e os demais; dê-se nova redação aos arts. 6o., com  
acréscimo de parágrafo, 7o. e parágrafo único e §  
1o. do art. 8o., todos do anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos  
Coletivos e Garantias, nos seguintes termos:  

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 
 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Art. 3o. ....................................  
VI - Pela ação direta de  
inconstitucionalidade por norma, ato jurisdicional  
ou administrativo;  
VII - Pelo mandado de garantia social por  
inexistência ou omissão de norma, ato  
jurisdicional ou administrativo;  
............................................  
Parágrafo único. A lei estabelecerá os  
requisitos, as condições e a forma de exercício  
das ações e medidas previstas nos incisos VI a X  
deste artigo.  
............................................  
[...] 
Justificativa: 
A emenda objetiva introduzir a figura do mandado de segurança social no elenco de medidas 
assecuratórias da aplicabilidade das normas constitucionais relativas aos direitos individuais e 
coletivos, ao lado da ação direta de inconstitucionalidade, prevista no item VI do art. 3° do 
Anteprojeto.  
É que a referida ação está proposta como remédio único, tanto para a declaração de 
inconstitucionalidade, quanto para as lacunas ou omissões de normas e de atos jurisdicionais ou 
administrativos necessários a implementar a eficácia dos mandamentos constitucionais. Ora, não nos 
parece correto atribuir funções diversas a um mesmo instrumento de defesa de direitos. Se a 
inconstitucionalidade deve ser, efetivamente, declarada, a omissão de norma ou ato eficacial da 
aplicabilidade das normas constitucionais deve ter outro tipo de recurso para sua integração. Daí  
nos parecer que o mandato de garantia social é o meio adequado para tal finalidade.  
Como se sabe, existem no atual texto constitucional preceitos normativos que são classificados pela 
doutrina como programáticos, por estabelecerem menos princípios, programas de governo, aos quais 
é de todo impossível ao destinatário da norma exigir o seu cumprimento. Essas normas contêm, 
sempre, a previsão de direitos sociais, como o direito à educação, à saúde, à segurança, à habitação, 
etc.  
É nesse sentido que vemos a medida aqui proposta como absoluta eficiência.  
Parecer:   
   De minuciosa análise dos artigos 3o. a 4o. do Anteprojeto, vem-nos a exame do Senador 
HUMBERTO LUCENA. Trabalho de fôlego e necessariamente longo, a Emenda, como um todo, 
foi cuidadosamente analisada, e dessa análise concluímos que as modificações e acréscimos ao 
original enriqueceram e conferiram mais consistência ao capítulo Da Soberania e da Cidadania.  
Pelo acolhimento é a nossa decisão. 
   
   EMENDA:00031 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a frase, "transgressões eleitorais  
essas puníveis com a perda do mandato", do  
Parágrafo único do art. 17 do anteprojeto. 
Justificativa: 
Embora entendemos a intenção positiva do relator ao redigir esse parágrafo, consideramos que esse 
dispositivo, que ora propomos suprimir, poderia se transformar num instrumento permanente de 
ameaça aos mandatos parlamentares e ser utilizado intencionalmente para prejudicar os 
parlamentares mais combativos.  
Parecer:   
   O ilustre autor justifica sua Emenda supressiva com o receio de que o voto destituinte possa se 
transformar em instrumento permanente de ameaça aos mandatos parlamentares, e de vir a ser 
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utilizado para prejudicar os parlamentares mais combativos. Tal receio parece-nos sem procedência. 
Está expresso no parágrafo em foco que a destituição do mandatário só terá como fundamento a 
prova de abuso do poder econômico, corrupção, e fraude, no processo eletivo, que indubitavelmente 
configurem "TRANSGRESSÕES ELEITORAIS".  
Já o mau uso do mandato é matéria para o capítulo que trata especificamente dos deveres e do 
comportamento ético do parlamentar. Salvo por visão obtusa da ditadura militar, não conhecemos na 
história parlamentar brasileira casos de destituição de legisladores por simples atuação combativa.  
Nosso voto é pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00032 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão "... 6(seis) meses  
antes do pleito", contida no Parágrafo único do  
art. 15 do anteprojeto pela expressão "... um ano  
antes do pleito". 
Justificativa: 
Consideramos que o prazo de seis meses para a renúncia de ocupantes de cargos executivos que 
desejam concorrer a outros cargos executivos que desejam concorrer a outros cargos é pequeno 
demais, possibilitando o risco de utilização indevida da máquina administrativa federal, estadual ou 
municipal em proveito próprio. Para evitar que isso ocorra, propomos que esse prazo seja ampliado 
para um ano antes das eleições.  
Parecer:   
   Em verdade, a substituição pretendida enquadra-se no parágrafo único do dispositivo em questão, 
pois é ali que se fixa em seis meses o prazo de desincompatibilização, que a Emenda pretende seja 
estendida para um ano antes do pleito. A nosso ver, a dilação do prazo se justifica. O prazo de seis 
meses para os titulares dos cargos em causa, cuja inelegibilidade para os mesmos cargos está 
proposta no "caput" do dispositivo, tem respaldo na tradição. Demais seis meses ou um ano, como  
prazo de desincompatibilização, com fins de candidatura a outro cargo, pouco alteram a possibilidade 
eleitoral do candidato que exerceu mandato executivo do mais alto nível na esfera federal, estadual 
ou municipal. Provada transgressão eleitoral, o remédio adequado é o voto destituinte.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00033 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 14 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 14. Lei Complementar definirá os casos  
e os prazos de inelegibilidade." 
Justificativa: 
Entendemos as intenções do relator ao redigir esse artigo e as consideramos altamente positivas e 
democráticas. No entanto, a formulação proposta pode suscitar interpretações equivocadas e 
transformar um direito democrático num instrumento arbitrário voltado exatamente contra os que 
defendem a consolidação da democracia em nosso País. Além do mais, acreditamos que a regulação 
das inelegibilidades deve ficar a cargo da legislação ordinária.  
Parecer:   
   Pretende a emenda que a redação desse dispositivo se cinja a estabelecer que " LEI 
COMPLEMENTAR DEFINIRÁ OS CASOS E OS PRAZOS DE INELEGIBILIDADE ". Em verdade, a 
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redação desse artigo repete dispositivo do chamado Anteprojeto Afonso Arinos, que após a 
expressão " definirá os casos e os prazos de inelegibilidade " descamba para o perfunctório, para a 
inocuidade. Em nome da concisão e da objetividade do texto constitucional, declaramo-nos de acordo 
com a Emenda. 
   
   EMENDA:00035 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O § 3o. do art.10 do anteprojeto passa a ter  
a seguinte redação: "O sufrágio popular é  
universal e direto e o voto, secreto e  
proporcional nas eleições para cargos legislativos." 
Justificativa: 
Consideramos que o texto constitucional deve consagrar o voto proporcional como um direito do 
cidadão, para evitar que outros sistemas eleitorais, menos democráticos, sejam introduzidos na 
Constituição brasileira. 
Parecer:   
   Estamos de acordo em que "o texto constitucional deve consagrar o voto proporcional como direito 
do cidadão", como meio de evitar que "sistemas eleitorais menos democráticos" venham a ser 
introduzidos na Constituição. Pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:00036 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O § 1o. do art. 10 do anteprojeto passa a ter  
a seguinte redação: "É assegurado o direito de  
sufrágio a todos os brasileiros, maiores de 18  
anos, com capacidade civil, inclusive aos  
analfabetos, soldados, cabos e marinheiros." 
Justificativa: 
A formulação proposta explicita o direito de voto aos analfabetos, soldados, cabos e marinheiros, 
como forma de deixar claro no texto constitucional esse direito fundamental à cidadania.  
Parecer:   
   A redação original guarda perfeita coerência com o posicionamento do Relator, no que respeita ao 
capítulo DOS DIREITOS POLÍTICOS, do anteprojeto. Pelas razões expostas no Relatório, adotamos 
o voto aos 16 anos de idade ("caput" do art. 10); mantivemos o voto dos analfabetos ao não incluí-los 
entre os impedidos de alistar-se (§ 2o. do art. 10) e asseguramos o direito do voto aos cabos, 
soldados e marinheiros, e também aos cabos e soldados das Polícias Militares Estaduais e dos  
Corpos de Bombeiros Militares (§ 1o. do art. 16). A proposição está, pois, prejudicada. 
   
   EMENDA:00039 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
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Texto:   
   Incluam-se o seguinte parágrafo no art. 10 do  
Anteprojeto "Dos Direitos Políticos, Dos Direitos  
Coletivos e Garantias":  
"Art. 10. ..................................  
............................................  
§ 4o. Aos estrangeiros residentes no Brasil e  
que neste trabalham há mais de cinco anos  
contínuos é facultado o exercício do voto e o  
direito à elegibilidade nas eleições municipais,  
no Município onde tenham domicílio." 
Justificativa: 
Pretende-se com a elaboração desta Emenda corrigir grave injustiça que tem sido infligida contra os 
estrangeiros que, não obstante tenham atualmente participação nas localidades em que moram, são 
impedidos, por previsão constitucional, de ser ouvidos quando da formação da vontade política 
municipal.  
Destarte, esta Emenda visa a conferir aos estrangeiros que aqui residam há mais de cinco anos e 
que neste período exerçam atividade produtiva, o direito de voto e de elegibilidade no município no 
qual sejam domiciliados.  
Parecer:   
   A emenda em causa visa a conferir elegibilidade, ao nível de municípios, e estrangeiros 
domiciliados no Brasil há mais de cinco anos. O autor, Constituinte VIRGILDÁSIO DE SENNA, 
pretende com sua iniciativa corrigir a grave injustiça a estrangeiros, que não obstante participarem e 
atuarem nas comunidades em que moram, não podem votar sequer para Vereador. Tem razão o 
nobre constituinte. Aprovamos a emenda para inclusão no § 3o. do Art. 10, renumerando-se os 
demais. 
   
   EMENDA:00046 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o., do art. 14, do Regimento  
da Assembleia Nacional Constituinte, incluam-se os  
seguintes dispositivos:  
"Art. Será reelegível, para mais um mandato,  
quem haja exercido cargo de Presidente e de Vice-  
Presidente da República, de Governador e de Vice-  
Governador, de Prefeito e de Vice-Prefeito, por  
qualquer tempo, no período imediatamente anterior." 
Justificativa: 
O salutar princípio do respeito a acatamento à vontade dos cidadãos, manifestada pelo voto, deve 
inspirar as normas reguladoras do processo eleitoral e do exercício dos direitos políticos.  
Assentamos nessa premissa a convicção de que a um único arbítrio cabe dirimir a controvérsia sobre 
as conveniências ou inconveniências da reelegibilidade dos ocupantes de cargos executivos, em 
qualquer nível – ao eleitor, tão – somente.  
Entendemos, outrossim, que o instrumento apropriado para manifestação deste laudo é o voto livre, 
depositado em urna.  
O escopo da norma, por nós sugerida e ora submetida ao exame da Constituição, é, precisamente, o 
de entregar ao arbítrio do eleitorado o problema da recondução de mandatários de cargos executivos, 
por mais um período.  
Estamos certos de que os constituintes dar-lhe-ão acolhida, firmados nos salutares princípios que a 
inspiram e no exemplo das nações civilizadas, onde a norma tem vigência, sem maiores sobressaltos 
e inconvenientes políticos-administrativos.  
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Parecer:   
   A emenda contraria frontalmente o disposto no art. 15 do proposto anteprojeto. Como foi uma 
escolha muito consciente, a da irreeligibilidade dos detentores de mandatos executivo, que nos 
parece importante em nosso estágio de desenvolvimento sócio-político, solicitamos a rejeição 
da proposta. 
   
   EMENDA:00048 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 10, o inciso no. I, no  
anteprojeto elaborado pelo Relator da Subcomissão,  
com os seguintes dispositivos:  
Art. 10 ..................................  
§ 3o. .................................... 
"I - Para esse fim as mesas receptoras  
disporão de cabines indevassáveis apropriadas, de  
modo a assegurar a privacidade e tranquilidade de  
cada eleitor, no momento do voto." 
Justificativa: 
A experiência tem demonstrado que vem se tornando uma prática, a falta de privacidade no momento 
do voto. As eleições passadas comprovam o fato.  
As antigas cabines, feitas de peças de madeira e pano – que permitiam ao eleitor pudesse 
tranquilamente nela fazer sua opção cívica – têm sido substituídas por um simples anteparo de 
papelão, colocados sobre uma pequena mesa, que fica devassada aos olhos de todos os circulantes, 
obrigado o eleitor a um certo constrangimento.  
Aliem-se a isso, os problemas que enfrentam os leitores semianalfabetos que, muitas vezes, trazem 
de casa seu modelo já orientado para a votação, não podendo utilizá-lo por uma natural inibição.  
Esse fato, a nosso ver, muito contribui para um grande número de votos em branco, na última 
eleição.  
Há, pois, que resguardar, ao máximo possível essa privacidade do cidadão, no momento do seu livre 
exercício do voto secreto.  
Parecer:   
   A emenda oferecida pelo nobre Constituinte Eliel Rodrigues, pretende regulamentar a forma de 
votação. Tem por objetivo assegurar privacidade e tranquilidade, aos eleitores, no momento do 
exercício do voto.  
Trata-se de matéria pertinente à Legislação Eleitoral razão pela qual consideramos a emenda 
prejudicada. 
   
   EMENDA:00049 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 14 do Anteprojeto "Dos Direitos  
Políticos, Dos Direitos Coletivos e Garantias" a  
seguinte redação e suprimam-se os arts. 15 e 16,  
renumerando-se os demais:  
"Art. 14. Lei complementar definirá os casos  
e os prazos de inelegibilidade, visando a  
preservar, considerada a vida pregressa dos candidatos".  
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I - o regime democrático;  
II - a probidade administrativa;  
III - a normalidade e a legitimidade das  
eleições contra a influência ou abuso do exercício  
de função, cargo ou emprego público da  
administração direta ou indireta, ou do poder econômico;  
IV - a moralidade para o exercício do mandato.  
1o. São inelegíveis:  
a) quem houver exercido, por qualquer tempo  
no período imediatamente anterior, os cargos de  
Presidente e Vice-Presidente da República, de  
Governador e de Vice-Governador e de Prefeito e  
Vice-Prefeito.  
b) quem houver sucedido ao titular ou, dentro  
dos doze meses anteriores ao pleito, o tiver  
substituído em qualquer dos cargos indicados na  
alínea a;  
c) quem houver exercido, por qualquer tempo,  
no período imediatamente anterior, os cargos de  
Ministro de Estado e de Secretário de Estado;  
c) quem houver exercido, por qualquer tempo,  
no período imediatamente anterior, os cargos de  
Ministro de Estado e de Secretário de Estado;  
d) no território de jurisdição do titular, o  
cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até  
o terceiro grau ou por adoção do Presidente da  
República, de Governador de Estado ou Território,  
de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro  
de doze meses anteriores ao pleito, salvo se  
titular de mandato eletivo e candidato a reeleição;  
e) o ocupante titular efetivo ou interino de  
cargo, emprego ou função cujo exercício possa  
influir para perturbar a normalidade ou tornar  
duvidosa a legitimidade das eleições, salvo se  
afastar definitivamente de um ou de outro no prazo  
estabelecido em lei, o qual não será maior de doze  
nem menor de nove meses anteriores ao pleito,  
estipulado, desde já, o prazo de nove meses para o  
afastamento definitivo do exercício dos cargos de  
Presidente, Diretor, Secretário-Geral e  
Superintendente de órgão ou entidade da  
Administração Pública centralizada ou descentralizada. 
Justificativa: 
Tivemos oportunidade de apresentar, como Sugestão, - presente Emenda. Aceita em parte foi, no 
entanto, não aproveitada em matérias que julgamos de relevante importância, tais como: a 
inelegibilidade absoluta de quem houver exercido, por qualquer tempo, no período imediatamente 
anterior, o cargo de titular do Executivo federal, estadual e municipal e dos seus substitutos 
constitucionais; a inelegibilidade total do sucessor ou substituto interino do titular do Executivo de 
qualquer das pessoas políticas, no período compreendido pelos doze meses anteriores ao pleito; a 
inelegibilidade, para qualquer cargo, do Ministro de Estado e Secretário de Estado; - a inelegibilidade 
no território de jurisdição do titular de parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau; o prazo de 
nove meses para o afastamento definitivo do exercício dos cargos de Presidente, Diretor, Secretário-
Geral e superintendente de órgão ou entidade da Administração centralizada ou descentralizada.  
Com o objetivo de incluir as matérias supra mencionadas oferecemos a presente Emenda.  
Parecer:   
   As inelegibilidades propostas são draconianas. Os remédios por ela previstos são do mesmo 
gênero que os propostos no Anteprojeto. As dosagens, porém, são, a nosso ver, excessivas.  
Pela rejeição 
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   EMENDA:00050 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   I - B - Subcomissão dos direitos políticos,  
dos direitos coletivos e individuais.  
Seja dada ao parágrafo 4o., do artigo 16, a  
seguinte redação:  
"Parágrafo 4o. Os servidores civis e  
militares serão licenciados, com vencimentos  
integrais, a partir da data da indicação das  
respectivas candidaturas pelas convenções dos  
partidos políticos a que pertencerem." 
Justificativa: 
A partir da convenção partidária, o servidor, civil ou militar, não pode ficar retido ou vinculado à 
repartição ou à unidade a que pertence.  
Vincular a libertação à data da convenção se nos afigura como critério mais razoável, posto que as 
convenções partidárias sempre ocorrem num período superior a três meses de pleito.  
O tratamento simultâneo de civis e militares, tem por fim estabelecer a igualdade, por ambos são 
cidadãos brasileiros, não sendo razoável, no texto constitucional, abordar o mesmo tema em 
capítulos diferentes. 
Parecer:   
   Achamos exagerado o prazo de licença começar desde a data da convenção partidária. Seria a 
concessão de verdadeiras licenças-prêmio a serem gozadas sem, possivelmente, o respectivo tempo 
de serviço.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00053 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 10 e seu § 1o., do anteprojeto, a  
seguinte redação:  
"Art. 10. São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contém dezesseis anos ou mais,  
alistados na forma da lei.  
§ 1o O alistamento é obrigatório para todos os  
brasileiros, salvo as exceções previstas em lei,  
mas o voto é facultativo". 
Justificativa: 
A matéria da presente emenda foi objeto de Sugestão de Norma Constitucional de nossa autoria, que 
tomou o número 5.360, equivocadamente interpretada nessa Subcomissão, consoante se observa à 
fl. 21 do Relatório fazendo consignar ser o autor favorável à “obrigatoriedade de votar”. 
Por ser um direito, consentâneo com os princípios democráticos, não se pode torna-los, de fato, um 
dever, assegurando-se ao cidadão decidir, livremente, quanto ao seu exercício. Apenas, para fins 
estatísticos e projeções de âmbito eleitoral, mantem-se a obrigatoriedade do alistamento.  
Observa-se que parcela altamente significativa das sugestões apresentadas nesta Subcomissão 
defendem o direito de voto, explicando que seu exercício será facultativo, a exemplo do que se 
verifica nas propostas de número 5.698, 3.309, 7.194, 5.941, 5.264, 43, 5.820, 2.306, 8.727, 2.212, 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 61  

 

260 e 5.155 (na ordem em que aparecem às fls. 18/33). Outras propostas apenas referem-se a 
“direito de votar”, sem esclarecer tratar-se também de “dever”, como se observa na sugestão de nº 
5.155 (fl. 21), comentada à fl. 39. Tendo em vista, inclusive, o equívoco verificado na interpretação 
ocorrida com nossa sugestão, parece-nos correto concluir que a posição da maioria dos constituintes 
que apresentaram sugestões a este propósito é favorável a se tornar obrigatório o exercício do direito 
de voto.  
Parecer:   
   A emenda é igual ao texto do Anteprojeto, com exceção de um ponto fundamental: o da 
obrigatoriedade de voto, estabelecida no Anteprojeto por julgar-se que, nas condições difíceis 
do Brasil, é preciso motivá-lo, nem que seja pela coerção.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00055 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Dos direitos políticos  
Art. 10. Tem direito a voto os maiores de  
dezesseis anos na data da eleição, alistados na  
forma da lei.  
Acrescente-se:  
"§ 4o. É assegurado aos cidadãos militares o  
direito de participar livremente da vida política  
do país, candidatando-se a cargos eletivos,  
exercendo cargos públicos, votarem e serem  
votados, integrando partidos políticos, obedecidas  
apenas as normas vigentes para todos os servidores  
públicos." 
Justificativa: 
Nossa Emenda não apenas deixa de proibir, mas explicita a manifestação do desejo da Nação de 
que seus militares sejam cidadãos comuns com os mesmos deveres e direitos de todos os outros 
cidadãos. Não apenas elimina as restrições constitucionais anteriores mas, até para superar o peso 
da tradição proibitiva, autorizado expressamente a militância dos militares nos diversos partidos 
políticos. E a intensão é absolutamente transparente: Integrar os cidadãos militares no pluralismo 
democrático que estamos lutando para implantar de maneira definitiva no Brasil. A democracia é o 
único compromisso que se pode cobrar como compulsório ponto de união entre os militares, entre os 
civis, e entre os militares e civis.  
Proteção de uma casta ou odioso discriminação contra os cidadãos militares? Esta é a indagação que 
pode ser formulada ante as limitações constitucionais atualmente vigentes em relação à elegibilidade 
dos militares e, principalmente, à sua participação nos partidos políticos. Observa-se, inclusive, a 
dispensa do tempo de filiação partidária para que o militar inscreva-se como candidato. Privilegio para 
um cidadão especial? Não. Limitação concreta ou insinuada à cidadania no que se refere ao aspecto 
mais importante da atividade política que é a militância partidária, cotidiana, formuladora, 
democratizante, controladora de mandatos e canal de ligação permanente entre esferas de decisão e 
o conjunto da população.  
A unidade e a hierarquia das Forças Armadas são elementos indispensáveis no que se refere à sai 
função constitucional e ao seu funcionamento profissional baseado num compreensivelmente rígido 
esquema disciplinar. 
Entender, no entanto, esta unidade funcional e esta hierarquia à política forjando uma 
homogeneidade de pensamento imposta pela disciplina significam na verdade construir um 
monstruoso partido antidemocrático.  
Parecer:   
   Realmente, o Anteprojeto não explicita o direito de os militares participarem livremente da vida 
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política do País. Mas esse direito está bastante claro inclusive no Art. 16, § 1o. onde estão 
estabelecidos os prazos de desincompatibilização para os militares que se candidatem a cargo 
eletivo. Explicitar esse direito é labéu que perpetua a distinção entre civis e militares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00060 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 17 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
É evidente a desnecessidade do artigo e de seu parágrafo, porquanto mandam aplicar direito já 
exercitado. Ao longo da história política brasileira, toda ação ou imissão dos detentores de mandatos 
eletivos estão submetidos à ampla publicidade e vigilância da sociedade, através dos meios oficiais 
ou não de comunicação. Por isso, são eles chamados de “homens públicos”, vale dizer: tudo o que 
fazem, ou o que deixam de fazer, está permanentemente submetido à visão ampla, aguda e 
fiscalizadora dos eleitores.  
Não faz sentido exigir o cumprimento de dever sempre fielmente cumprido, e nem, tampouco, 
inaugurar uma fase indesejável de retaliações entre correntes políticas antagônicas, cada uma, a seu 
tempo, acionando impugnações de membros da outra, sob justificativas infundadas de abuso do 
poder econômico, de prática de corrupção ou de fraude. No atual estágio da cultura política brasileira, 
e já que a perda de mandato está suficientemente regulada em lei, haveria uma inútil chusma de 
ações de impugnações dos eleitos à Justiça Eleitoral.  
Parecer:   
   Rejeitamos fortemente a emenda e sua justificação. Não é verdade que os detentores de mandatos 
eletivos sempre prestem contas de suas atividades aos eleitores. Diríamos, mesmo, que é raro que 
isso aconteça. O que há é muito clientelismo.  
Quanto às impugnações junto à Justiça Eleitoral, que hoje cessam com a diplomação, convém que 
sejam possíveis em qualquer tempo, durante o mandato, para que não prescrevam, tão facilmente, os 
supostos abusos de época eleitoral.  
Pela rejeição portanto. 
   
   EMENDA:00072 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. do anteprojeto a  
seguinte redação:  
"Serão facultativos, para os brasileiros de  
ambos os sexos, o alistamento e o voto". 
Justificativa: 
É necessário que aproveitemos a oportunidade de reunião da Assembleia Nacional Constituinte para 
promover medidas tendentes ao efetivo aperfeiçoamento do sistema democrático, visto como, 
inegavelmente, a índole do povo brasileiro é por esse regime de governo.  
Tal inclinação deve ser completada por medidas que possibilitem ao povo exercitar o direito de voto 
livremente, no caso de que o comparecimento às urnas seja obrigatório, como ocorre presentemente, 
não se pode falar em que tal exercício se dê, efetivamente, com a mais ampla liberdade.  
Ora, é comum que nenhum dos candidatos que se apresentam aos pleitos eleitorais reúna os 
requisitos para merecer o sufrágio popular, e nesse caso o eleitor só a ele comparece para cumprir 
exigência legal, razão por que o alistamento e o voto devem ser tornados facultativos.  
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Parecer:   
   A nova redação proposta pelo nobre Constituinte Flávio Palmier da Veiga quanto ao voto facultativo 
extensivo a todos os brasileiros, deixa de estar em consonância com as razões expostas no 
Anteprojeto, uma vez que entendemos como dever cívico o exercício do voto a partir dos dezoito 
anos, mantendo a opção somente entre dezesseis e dezoito anos.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00076 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
"São também inelegíveis:  
"Os dirigentes partidários que exerçam cargos  
nas respectivas Comissões Executivas quer Federal,  
Estadual ou Municipal, a não se quer se licenciem  
de seus cargo partidários pelo menos seis (6)  
meses antes das eleições a que pretendam concorrer".  
"Os condenados por crimes de qualquer  
natureza desde que a pena tenha ido superior a 2  
(dois) anos de reclusão, cuja sentença tenha  
transitado em julgado, a não ser que devidamente  
reabilitados perante a Justiça competente.  
"Os devedores de importâncias superiores a 50  
salários mínimos, cujos débitos estejam sendo  
cobrados judicialmente e não garantam a execução  
com bens suficientes".  
"os réus denunciados em mais de 3 processos  
nos quais, a pena mínima em cada um deles, seja  
superior a 1 (um) ano de reclusão". 
Justificativa: 
A simples leitura dos dispositivos que proponho justificam a inclusão dos mesmos no capítulo das 
inelegibilidades.  
A representação população deve ser escoimada de maus elementos daqueles que possam obter 
mandato por influência de suas funções partidárias.  
Parecer:   
   O instituto da Emenda no processo legislativo exige objetividade em seu emprego. Se discorda de 
determinado dispositivo do Projeto, o parlamentar pode, por Emenda, propor desde alterações 
redacionais à sua supressão pura e simples. O nobre Constituinte Samir Achôa não nos submeteu 
uma Emenda, mas três diferentes sugestões sob a recomendação "inclua-se onde couber". Como 
sugestões ao Anteprojeto, as propostas são intempestivas; como Emenda, não atendem às 
características do instituto, e por isso não podem ser consideradas. 
   
   EMENDA:00078 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Modifique-se o art. 10 e seus parágrafos do  
Anteprojeto, adotando-se a seguinte redação:  
Art. 10 Têm direito a voto os maiores de  
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idade na data da eleição, alistados na forma da lei.  
§ 1o. O alistamento é obrigatório para todos  
os brasileiros, salvo as exceções previstas em lei.  
§ 2o. O sufrágio popular é universal e  
direto, e o voto, secreto e facultativo. 
Justificativa: 
A presente emenda ao pretender modificar a redação do Anteprojeto visa preservar a Constituição de 
mudanças e avanços sociais, delegando ao legislador ordinário à competência para fixar a idade 
mínima para se ter direito a voto.  
O alistamento deverá ser obrigatório, vez que o Estado precisa ter o controle do número de eleitores 
existentes no país e para que o título de eleitor continue sendo documento obrigatório. Contudo, 
deixamos novamente a critério da legislação ordinária os limites etários para o alistamento.  
Suprimimos, ainda o § 2º do Anteprojeto, por entendê-lo desnecessário ao texto constitucional, 
cabendo a lei federal disciplinar os requisitos do alistamento.  
E por fim, tornamos o voto facultativo por acreditarmos que o cidadão não deve estar obrigado a ter 
participação política, dando-se o direito de escolha de participar ou não do pleito eleitoral.  
Parecer:   
   A emenda sugerida pelo nobre Constituinte Cassio Cunha Lima está em parte acolhida no 
Anteprojeto apresentado.  
Deixamos de incluir o voto facultativo em todos os níveis, por entendermos, que a partir dos dezoito 
anos a conscientização política conduz a obrigatoriedade.  
Votamos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00085 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao art. 15 e parágrafo único:  
"Art. 1o. Suprima-se do anteprojeto o art. 15  
e parágrafo único, renumerando-se os seguintes." 
Justificativa: 
Dentro do rol de sugestões e emendas por nós já apresentadas, estamos defendendo a tese da 
reeleição para os ocupantes de cargos no Executivo nos níveis federal, estadual e municipal. 
Coerente, pois, com a devida vênia do ilustre relator opinamos pela supressão do disposto no artigo 
15 e parágrafo único do anteprojeto.  
Parecer:   
   A proposição visa a suprimir o artigo 15, e seu parágrafo, para o fim de estabelecer o princípio da 
reeleição do Presidente da República, Governadores de Estado e Prefeitos.  
A doutrina e a tradição constitucional no Brasil sempre verberaram contra a reeleição dos ocupantes 
de cargos do Poder Executivo, nos três níveis políticos, para o período imediato da gestão. O 
Anteprojeto, seguindo essa linha, defende a manutenção dessa regra salutar e moralizadora 
da política nacional. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00087 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 10 a seguinte redação:  
"Art. 10 ....................................  
§ 1o. O alistamento e o voto não são obrigatórios." 
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Justificativa: 
Conforme afirmamos quando da apresentação de sugestões, não é concebível, modernamente, a 
estruturação de uma democracia a partir da obrigatoriedade do voto. Voto é direito e não dever. 
Direito, mormente o da cidadania, se exerce ou não, cabendo a decisão ao seu titular. É nosso 
entendimento que o cidadão deve ser compelido a participar e fortalecer as instituições pelo seu grau 
de desenvolvimento político e não em função da lei.  
Parecer:   
   Pretende o digno Constituinte do Distrito Federal instituir o voto voluntário, pois a tanto conduz a 
redação de sua Emenda, propondo que "o alistamento e o voto não são obrigatórios". S.Exa. fere 
assunto polêmico, que divide as opiniões favoráveis e contrárias de políticos e cientistas 
sociais, acerca da obrigatoriedade do voto. Não podemos, infelizmente, acolher a proposta, 
porquanto o Anteprojeto defende a continuidade do voto obrigatório, salvo as exceções definidas. 
Ademais, como ressaltado no Relatório, a própria doutrina afirma que a obrigatoriedade do voto não 
constrange  
a consciência livre do cidadão. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00098 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprimam-se os artigos 12 a 17, seus  
parágrafos, incisos e alíneas do Anteprojeto. 
Justificativa: 
A supressão proposta justifica-se, de um lado, tendo em vista que vários desses dispositivos tratam 
de matéria pertinente à Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos; de outro, porque há 
dispositivos cujo conteúdo não é de natureza constitucional, mas infraconstitucional.  
Parecer:   
   Propõe o ilustre Autor da Emenda a supressão, nada mais nada menos, de extenso e fundamental 
texto do Anteprojeto. Dos artigos 12 a 17, e de seus parágrafos, constam questões como a 
elegibilidade, a inelegibilidade, inclusive do Presidente da República, para o período imediatamente 
seguinte à gestão, e das impugnações fundamentadas no abuso do poder econômico, corrupção e 
fraude dos detentores de mandatos eletivos.  
Não vemos, dada a importância da matéria, como expungi-la do texto do Anteprojeto, nem como 
aceitar a advertência de que tratam de assunto infraconstitucional. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00106 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Seja dada ao parágrafo 4o., do artigo 16, a seguinte redação:  
"Parágrafo 4o. Os servidores civis e  
militares serão licenciados, com vencimentos  
integrais, a partir da data da indicação das  
respectivas candidaturas pelas convenções dos  
partidos políticos a que pertenceram." 
Justificativa: 
A partir da convenção partidária, o servidor, civil ou militar, não pode ficar retido ou vinculado à 
repartição ou à unidade a que pertence.  
Vincular a libertação à data da convenção se nos afigura como critério mais razoável, posto que as 
convenções partidárias sempre ocorrem num período superior a três meses de pleito.  
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O tratamento simultâneo de civis e militares, tem por fim estabelecer a igualdade, por ambos são 
cidadãos brasileiros, não sendo razoável, no texto constitucional, abordar o mesmo tema em 
capítulos diferentes. 
Parecer:   
   Esta emenda é exatamente igual à emenda No.1b0050-0, que rejeitamos.  
Pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:00107 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao Art. 10, referente ao Capítulo "Dos  
Direitos Políticos, seja acrescentado um  
parágrafo, o § 4o., com a seguinte redação:  
"§ 4o. Os militares são alistáveis, exceto os  
conscritos durante o período do Serviço Militar Inicial." 
Justificativa: 
Com a redação proposta, estende-se o alistamento e o voto aos soldados, marinheiros e cabos das 
Forças Armadas e das Forças Auxiliares, conforme se pretende. Excetuam-se do rol dos votantes, 
aqueles que, por ocasião das eleições, estejam prestando o Serviço Militar Inicial.  
Tal proposta poderia, perfeitamente, estar enquadrada no § 1° desse mesmo artigo, nas exceções 
previstas em lei. Entretanto, a sua especificação, desde já, torna mais claro o texto legislativo.  
Parecer:   
   Conforme muito bem acentua o senhor Constituinte Nilson Gibson, sua proposta estaria 
enquadrada no §1o. do art. 10.  
Realmente torna mais claro o texto legislativo; mas também restringe por demais as exceções 
possíveis de serem previstas em lei. Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00112 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional, na parte relativa aos Direitos  
Políticos, Direitos Coletivos e Garantias, os  
seguintes dispositivos:  
"Art. Têm direito a voto os brasileiros  
maiores de 16 (dezesseis) anos e a votar e ser  
votados os maiores de 18 (dezoito) anos, alistados  
na forma da lei.  
§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios  
para todos os brasileiros, independentemente de  
sexo ou qualificação e hierarquia militar.  
§ 2o. A lei definirá a forma de votação dos  
índios, analfabetos e cegos.  
§ 3o. O sufrágio é universal e o voto direto e secreto.  
Art. Assegurada ao paciente Ampla defesa,  
poderá ser declarada a perda ou suspensão dos  
direitos políticos, nos seguintes casos:  
I - Suspendem-se:  
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a) por incapacidade civil absoluta.  
II - Perdem-se:  
a) quando, por naturalização voluntária, o  
brasileiro assumir outra nacionalidade;  
b) quando, por sentença judiciária, com  
trânsito em julgado, tiver o brasileiro cancelada  
sua naturalização." 
Justificativa: 
O exercício da cidadania, em particular os direitos políticos, é condição imprescindível para efeito da 
nacionalidade; assim, deve ser garantido o pleno exercício da cidadania a todos os brasileiros aptos a 
tanto.  
Assim, para os militantes, é injustificável que a maioria deles – os soldados – não possam usar o 
direito de voto, se estão em pleno exercício da cidadania; tendo, como todos os brasileiros, a 
responsabilidade pelos rumos da Nação, mesmo porque, antes de soldados, são cidadãos brasileiros.  
Lembramos, além disso, que os soldados americanos e ingleses voltaram em plena guerra, onde 
quer se encontrassem. 
Além disso, deve ser reafirmado o direito de voto do analfabeto. Sendo o número de analfabetos de 
31 milhões no Brasil (I.B.G.E; - 1980), a não participação dos mesmos invalidaria a qualquer 
pretensão de respaldar o regime democrático. 
Assim também, não se justifica que os índios sejam marginalizados do processo político, mesmo 
porque em grande parte aculturados e com lideranças e representantes no próprio Congresso 
Nacional.  
Parecer:   
   Trata-se de sugestão que aventa normas sobre o exercício da cidadania, focalizando o alistamento 
e o voto obrigatórios, forma de votação dos índios, analfabetos e cegos, suspenção de direitos 
políticos, etc.  
Não apresenta uma verdadeira emenda, pois que não menciona ou particulariza nenhum artigo do 
anteprojeto.  
Cumpre assinalar que quase todos os itens da sugestão estão contemplados nos Arts.10 e 11 de 
nosso anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00116 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no texto constitucional, na parte  
reservada aos Direitos Políticos, o seguinte postulado:  
"Art. O alistamento e o voto são  
obrigatórios para todos os brasileiros maiores de  
16 anos, independentemente de sexo ou qualificação  
e hierarquia militar, salvo os casos previstos em  
lei e sancionados por sentenças judiciais  
transitadas em julgado.  
§ 1o. Os maiores de 18 anos, civis ou  
militares, poderão ser eleitos para quaisquer  
cargos públicos eletivos, excetuando-se as  
hipóteses de inelegibilidade previstas nesta  
Constituição.  
§ 2o. Lei Complementar definirá os modos de  
exercício do voto pelos índios, analfabetos e deficientes. 
Justificativa: 
Numa sociedade plural como a nossa, um regime verdadeiramente democrático não pode excluir do 
processo político os índios, os analfabetos, os militantes sem exceção, os deficientes físicos, nem os 
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maiores de 16 anos, homens e mulheres que contribuem com o seu trabalho para a criação da 
riqueza e da cultura nacionais.  
Parecer:   
   O voto obrigatório aos 16 anos seria inexequível, pois o menor de 18 não pode ser executado 
judicialmente. Quanto à elegibilidade dos maiores de 18, (com as devidas restrições) também ela é 
prevista no texto os anteprojetos. Somos, assim, pela rejeição da proposta. 
   
   EMENDA:00120 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se em continuação ao texto do  
inciso II do art. 3o.:  
"Todos têm direito a participar das decisões  
do Estado e do aperfeiçoamento das suas  
instituições através do voto secreto com igual  
valor político para todos os cidadãos, em qualquer  
parte do território nacional, sem tetos  
limitativos nem privilégios, em razão de sua procedência." 
Justificativa: 
Trata-se de aplicar ao texto constitucional o princípio da igualdade da cidadania para todos, no 
território nacional, como previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem (Arts. XXI e II), o 
que, aliás, já vem recomendado em textos constitucionais anteriores, como se vê nos arts. 144, 35 e 
36, respectivamente, das cartas de 1946, 1967 e 1969.  
Pretende-se prevenir e obstar a repetição de anomalias, contrárias às referidas prescrições da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, como as ocorridas nas eleições de 1982, quando um 
deputado de Roraima precisou de apenas 7.150 votos para se eleger, enquanto um de São Paulo, de 
193.300 votos, o que significou o voto do cidadão de Roraima valer vinte e sete vezes mais. Tal 
manobra deturpa o princípio basilar da Democracia. 
Parecer:   
   O peso específico da Emenda oferecida pelo ilustre Constituinte João Agripino confere-lhe o direito 
a um item independente, onde o seu brilho terá o destaque merecido e necessário. Sem dúvida, 
dentre as distorções do nosso sistema eleitoral, uma das que exigem a mais urgente correção 
é aquela apontada pelo nobre representante do povo da Paraíba:  
"um deputado de Roraima precisou de apenas 7.150 votos para se eleger, enquanto um de São 
Paulo, de 193.000 votos". A conclusão a que chegou o autor da Emenda não é menos chocante: 
"isso significou que o voto do cidadão de Roraima vale vinte e sete vezes mais" que o de São Paulo. 
"Tal manobra deturpa o princípio basilar da Democracia".  
Estamos em perfeito acordo com esse jovem e brilhante Deputado nordestino, que não se arreceia 
desta condição de naturalidade para denunciar, nessa Emenda, a grave distorção do voto 
proporcional que tem beneficiado, sobretudo, o Nordeste. Apenas lamentamos que a questão 
levantada fuja à competência ou alçada desta Subcomissão, para ferir mais diretamente essa 
deturpação do sagrado princípio do equilíbrio da representatividade.  
Nos termos em que a Emenda foi formulada, entretanto, sentimo-nos perfeitamente à vontade para 
acolhê-la. 
   
   EMENDA:00131 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
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Texto:   
   O artigo 13, passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 13 Os alistáveis são elegíveis." 
Justificativa: 
É princípio geral, consagrado no regime democrático, que o alistável é elegível.  
Parecer:   
   A emenda sugerida pelo ilustre Constituinte PAULO MACARINI pretende estender a elegibilidade a 
todos os alistáveis.  
Não nos parece viável, dada a sua abrangência. Embora se pretenda uma verdadeira democracia 
participativa o atual nível de politização não nos permite, ainda, esse "princípio geral".  
Somos pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:00133 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso I, do artigo 12. 
Justificativa: 
O domicilio eleitoral é resquício do regime autoritário e deve ser extirpado do preceito constitucional e 
da legislação eleitoral.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda em questão, do nobre Deputado PAULO MACARINI, que se suprima do 
Anteprojeto o inciso I do art. 12, que estabelece como um dos pré-requisitos de elegibilidade "o 
domicílio eleitoral na circunscrição, pelo prazo de um ano". Lamentamos discordar do 
ilustre Constituinte em sua assertiva de que a exigência do domicílio eleitoral é exclusivamente 
resquício do regime autoritário.  
Contudo, estaríamos de acordo em aprimorar o dispositivo, tendo em vista que a Constituição 
Democrática pode adotar alguma forma de voto distrital. Para atender essa possibilidade, daríamos 
ao inciso I a seguinte redação:  
O DOMICÍLIO ELEITORAL NO PAÍS, NO ESTADO OU NO MUNICÍPIO, POR NO MÍNIMO UM ANO.  
Entendemos que o plenário da Subcomissão é soberano para adotar esse substitutivo. Na forma 
proposta, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00134 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O § 1o. do artigo 10, terá a seguinte redação:  
"§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios." 
Justificativa: 
É aconselhável que o alistamento e o voto sejam obrigatórios, sem exceções.  
Parecer:   
   O art. 10, no seu "caput", estabelece o voto para maiores de 16 anos. Ora, para os maiores de 16 e 
menores de 18 não há forma possível de penalização por descumprimento da obrigação de votar. Daí 
termos subtraído as pessoas dessa faixa de idade da obrigatoriedade do voto. Quanto aos maiores 
de 70 anos, parece-nos interessante permitir-lhe o voto facultativo, entre outras razões (tais como a 
deferência devido aos velhos, crianças, gestantes etc.) estando também a da dificuldade em 
penaliza-los. Daí sermos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00137 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 4o. ao art. 10:  
"§ 4o. os militares, policiais militares e  
bombeiros militares são alistáveis, podendo votar  
e ser votados."  
Dê-se ao inciso VII do art. 3o. a seguinte redação:  
"VII - pelo mandado de segurança."  
Substitua-se a palavra "desídia", no inciso  
VIII do art. 31, por "culpa".  
Suprimir o § único do art. 38. 
Justificativa: 
Apesar de o art. 3° assegurar o direito amplo ao alistamento, torna-se necessário especificar o direito 
dos militares, policiais e bombeiros ao alistamento, face aos regulamentos existentes.  
Creio que há equívoco na menção ao recurso de amparo, no art. 3°, próprio do direito mexicano. Se 
se quer implantá-lo carece de definição e alcance. Daí a proposta para usar a expressão mandato de 
segurança.  
A palavra culpa é tecnicamente mais apropriada do que desídia, porque é mais abrangente e 
juridicamente mais adequada.  
O § único do art. 38 prevê força de coisa julgada com a publicação da decisão. Assim, como está, 
não admitirá recurso, o que não será correto. É preferível deixar a regra do direito comum. 
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte Vivaldo Barbosa está, toda ela, embasada por profundos 
conhecimentos técnico-jurídicos.  
Assim sendo propomos a sua aceitação em parte. 
   
   EMENDA:00141 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   inclua-se para integrar o projeto de  
Constituição, os seguintes dispositivos:  
"Art. Têm direito a voto os brasileiros  
maiores de dezesseis anos na data da eleição,  
alistados na forma da lei.  
§ 1o. O alistamento é obrigatório para todos  
os brasileiros, salvo as exceções previstas em lei.  
§ 2o. O exercício do direito do voto, livre e  
secreto, será facultativo."  
Justificativa: 
No Brasil, observa-se uma imposição coercitiva que não condiz com os princípios básicos de 
democracia. Ser obrigado a comparecer ás zonas eleitorais, sob ameaça de punição, é uma 
obrigação que não satisfaz a ninguém e nem depõe favoravelmente a nenhum regime. Manter-se a 
obrigatoriedade do voto é impor ao cidadão o dever de exercitar sua liberdade política, o que não faz 
sentido em um País com sistema de governo democrático com o nosso.  
Há que se considerar também que obrigado a votar, o indivíduo não é compelido, entretanto, ao ato 
de escolher. Pode comparecer à eleição, obediente ao imperativo constitucional e votar em brando, 
recusando-se legitimamente a manifestação de preferência.  
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O voto deve ser praticado livremente com a consciência do dever cívico e não resultado de uma 
intimidação. Esta é a única posição válida numa comunidade politicamente desenvolvida, onde o 
interesse pela coisa pública não precisa ser incentivado por texto legais, decorrerá naturalmente da 
educação política. Para que as manifestações de voto sejam livres e legitimas e que os sistemas 
políticos têm se aproximado reduzindo-se os arbítrios em benefício do progresso social.  
O voto obrigatório é a negação do direito de voto. Sem a consciência do dever de ser livre o voto não 
exprime consentimento político em traduz adesão, não sendo, assim, forma liberdade, é 
escravização. O dever de ser livre equivale ao decoro da cidadania. O voto com liberdade, que 
pressupõe poder de escolha, é a custodia da democracia.  
Parecer:   
   Prevê o alistamento eleitoral obrigatório e o voto facultativo.  
Não há razão lógica para tratamento desigual para ações tão imbricadas. Ademais, a obrigatoriedade 
do voto não fere nem constrange a consciência livre do cidadão. Para maiores de dezesseis anos 
prevê o Anteprojeto Art. 10, §1o. o alistamento e voto facultativos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00143 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ORLANDO PACHECO (PFL/SC) 
Texto:   
Acrescente parágrafo segundo ao art. 15: 
§ 2º - Sem prejuízo da renúncia do prazo previsto no parágrafo 
anterior, o Presidente da República, os Governadores de Estado  
e os Prefeitos Municipais podem concorrer aos mesmos cargos, 
no pleito imediatamente posterior, desde que os candidatos a 
Vice-Presidente, a Vice-Governador e a Vice-Prefeito pertençam 
a legenda partidária diferente daquela que respalde o respectivo 
titular, e que não haja vinculação de voto entre o vice e o titular. 
Justificativa: 
A permissão constitucional à reeleição do Presidente da República, de Governadores estaduais e de 
Prefeitos municipais não conflita com o disposto no item III do art. 15 e bem como o princípio da 
irrelegibilidade defendido no “caput” do art. 15. A diferença de legendas entre o candidato ao cargo 
titular e vice acrescida da desvinculação de votos entre ambos, são precauções que neutralizam 
eventuais tentativas de manipulação eleitoral.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte ORLANDO PACHECO com Emenda aditiva ao art. 15, que, sem prejuízo da 
desincompatilização aos seis meses que antecedem ao pleito, oferece uma brecha à reeleição do 
Presidente da República, dos Governadores e dos Prefeitos.  
a fórmula do nobre Deputado se centra no pré-requisito de que os candidatos não precisam 
necessariamente ter vices da mesma legenda, e que não haja votação vinculada do titular e 
seu substituto.  
O Relator acolhe a Emenda, quando menos para ensejar o seu exame em plenário, tendo em vista 
que a questão da irrelegibilidade do Presidente, dos Governadores e dos Prefeitos é polêmica. 
   
   EMENDA:00146 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
Altera a redação do art. 15 na forma seguinte: 
Art. 15 - são inelegíveis para os mesmos cargos: o Presidente 
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e o Vice-Presidente da República, Governadores e Vice-Governadores 
de Estados e Prefeitos e Vice-prefeitos, e quem os houver substituído  
ou sucedido dentro dos seis meses anteriores ao pleito. 
Parágrafo Único - Para concorrerem a outros cargos, o presidente 
e o Vice-Presidente da República, os Governadores e Vice- 
Governadores de Estado e os Prefeitos e Vice-Prefeitos terão de  
renunciar 6 (seis) meses antes do pleito. 
Justificativa: 
Impedir a reeleição dos titulares dos mais altos cargos do Poder Executivo da União, dos Estados e 
dos Municípios só garantiria a normalidade do pleito, na forma preconizada pelo item III do art. 12, se 
igual impedindo atingisse também os seus eventuais substitutos imediatos. Ademais, é da tradição 
constitucional brasileira que a irrelegibilidade se estende aos vices nos planos federal, estadual e 
municipal.  
Parecer:   
   A Emenda em foco corrige um lapso redacional, que cometemos ao elaborar o Art. 15 do 
anteprojeto. Não havia por que deixar que se reelegessem os Vices dos principais cargos dos 
executivos federal, estadual e municipal, quando se proibia que viessem pleitear os mesmos cargos o 
Presidente, os Governadores e os Prefeitos.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00147 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dar nova redação ao art. 3o., mediante a  
seguinte Emenda Substitutiva:  
"Art. o aperfeiçoamento da organização do  
Estado é um direito do cidadão, a ser exercido na  
forma da lei complementar, que deverá assegurar:  
I - a manifestação popular, por intermédio de  
plebiscito, referendum ou consultas;  
II - a iniciativa e o veto populares;  
III - a revogação popular de mandatos;  
IV - a participação política por intermédio  
de entes associativas;  
V - a obtenção de esclarecimentos sobre a  
atuação da administração centralizada e  
descentralizada;  
VI - o exercício de ação popular, pelo cidadão  
e pelos partidos políticos, que vise a anular atos  
lesivos ao patrimônio público ou de entidades de  
que o Estado participe. 
Justificativa: 
Os mecanismos de participação popular para o aperfeiçoamento da organização do Estado devem 
ser ampliados, com a expressão referência a novos instrumentos não contemplados no texto.  
Parecer:   
   Sugere o nobre autor alguns mecanismos com vistas ao aperfeiçoamento da organização estatal.  
O art. 3o. do anteprojeto arrola nove (9) mecanismos de participação popular. O único procedimento 
apontado pelo autor, não expressamente citado, seria o veto popular, o qual, sem dúvida, pode-se 
enxerga-lo, implicitamente, no plebiscito, referendo ou consulta.  
Somados a estes mecanismos temos vários outros,(arts. 31, 36) ampliando o alcance desta 
participação, de maneira que se tornaria repetitiva a inclusão da proposta do operoso Constituinte.  
Prejudicada. 
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FASE B 

SUBCOMISSÃO DO SISTEMA ELEITORAL E PARTIDOS POLÍTICOS – IVA 
 
   EMENDA:00004 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   O Artigo 2o. do anteprojeto do relator passa  
a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, tenham dezesseis anos ou mais,  
alistados na forma da lei.  
§ 1o. O alistamento é obrigatório e o voto facultativo.  
§ 2o. Nenhum brasileiro será excluído do  
alistamento eleitoral por razões de sexo, raça,  
grau de instrução, fortuna, convicção política, fé  
religiosa, profissão e condenação criminal.  
§ 3o. Não podem alistar-se os eleitores que  
não saibam exprimir-se na língua nacional e os que  
estejam privados dos direitos políticos, nos casos  
previstos nesta Constituição.  
§ 4o. A lei facilitará o exercício do voto pelos analfabetos." 
Justificativa: 
Trata-se de ampliar ao máximo o alistamento eleitoral tornando-o, inclusive, obrigatório.  
Parecer:   
   O Autor propõe o alistamento obrigatório, o voto facultativo, e a não-exclusão de nenhum brasileiro 
do alistamento eleitoral, pelas razões que citou. Não concordamos com o alistamento obrigatório e 
indiscriminado, no que se refere aos condenados por crime comum. Por isso rejeitamos a emenda. 
   
   EMENDA:00011 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Acrescentar, como parágrafo único do art. 17,  
do anteprojeto do relator, o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único. É garantida a plena  
elegibilidade dos militares, desde que se afastem  
do serviço ativo quatro meses antes da data  
designada para a realização das eleições." 
Justificativa: 
Trata-se de disciplinar a elegibilidade dos militares.  
Parecer:   
   Trata a emenda de condições de elegibilidade dos militares.  
Entendemos que os casos de inelegibilidade devam ser estabelecidos em lei complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00012 REJEITADA 
Fase:   
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   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos.  
Art. 2o. São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contem dezoito anos ou mais,  
alistados na forma da lei. 
Justificativa: 
Julgo que o jovem brasileiro de dezesseis anos não tem a maturidade e o senso de responsabilidade 
necessários para exercer o direito do voto. 
Além desse meu juramento, apresento também um argumento bastante importante: a maioria dos 
países estrangeiros, inclusive os que estão em estágio cultural bem acima do Brasil, adotam a idade 
mínima de 18 anos para ser eleitor.  
Parecer:   
   O assunto, objeto da emenda, é realmente controvertido e bastante polêmico. No nosso 
Anteprojeto, salientamos que desejávamos plantar carvalhos; que visávamos ao futuro. 
Mantemos nosso ponto de vista que julgamos liberal e consoante com a realidade do dia-a-dia. 
Nosso Parecer É, assim, contrário à emenda. 
   
   EMENDA:00013 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos.  
Art. 2o. ....................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. Os militares serão alistáveis e terão o  
direito do voto, salvo durante o período do  
serviço militar obrigatório. 
Justificativa: 
Julgo que a redação com a inclusão de “e terão o direito do voto” torna a frase mais precisa, não 
deixando qualquer dúvida.  
Parecer:   
   A emenda em questão complementa a nossa redação. De fato, a inclusão proposta dá mais clareza 
ao nosso ponto de vista.  
Parecer favorável. 
   
   EMENDA:00014 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos.  
Art. 2o. ....................................  
§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios  
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para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as  
exceções previstas em lei. 
Justificativa: 
O Brasil ainda não está preparado para que se permita que o voto seja facultativo.  
O nosso estágio cultural ainda não permite isso.  
Poucos serão os que irão votar, pelas seguintes razões: 
1ª – sendo o dia da eleição um “dia não útil”, muitos preferirão ir as praias, passeios, praticar esporte, 
descansar etc; 
2ª – nas áreas rurais, principalmente nos estados do norte e do nordeste em que as estradas vicinais 
são ruins ou de péssimas qualidades, os colonos não vão se deslocar para votar, sabendo das 
dificuldades que terão nesses deslocamentos; 
3ª – desprestigio da classe política (em recente pesquisa, comente 37% da população brasileira 
acredita nos políticos); a maioria não votará utilizando os argumentos de que: “nenhum presta”,  “eles 
não querem nada”, “eles só visam os seus interesses”, etc. 
Parecer:   
   Parecer contrário. Esta emenda versa sobre matéria, igualmente controvertida: o problema do voto 
obrigatório ou facultativo. Mantemos, data vênia, nosso entendimento no sentido de que o voto 
facultativo traduz melhor uma manifestação consciente. O eleitor que vota compelido, muitas vezes, 
deturpa e achincalha o instituto do voto. 
   
   EMENDA:00015 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Art.... Os analfabetos somente poderão votar  
nas eleições para Vereador e para Prefeito. 
Justificativa: 
Considero que a Emenda Constitucional n° 25, de 15 de maio de 1985, que concedeu o direito de 
voto ao analfabeto, em lugar de ter sido um avanço, foi um retrocesso.  
Em lugar de dar o direito ao voto, deveria ter sido feita uma campanha para a erradicação do 
analfabetismo no Brasil.  
Ninguém desconhece que os analfabetos são facilmente manipulados e enganados por terceiros e, 
via de regra, não têm condições para discernir ou analisar, com segurança, o que passa ser do 
interesse do País.  
Já nas eleições para Prefeito e Vereadores e desde que as cédulas lhes sejam compatíveis, julgo que 
os analfabetos possam votar, porquanto que os candidatos, na maioria das vezes, lhes são 
conhecidos pessoalmente e as campanhas feitas para esses cargos abordam assuntos que podem 
ser perfeitamente alcançados pelos analfabetos, tais como melhorias de ruas, de transportes, de 
abastecimento de água, etc.  
Parecer:   
   A proposição em tela visa a restringir o voto do analfabeto.  
Nosso ponto de vista É contrário, por entendermos que este direito tão arduamente conquistado não 
deve ser desvirtuado por qualquer tipo de limitação. Nosso parecer é contrário. 
   
   EMENDA:00019 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o Parágrafo 1o. do art. 2o. pelo seguinte:  
"§ 1o. O voto é obrigatório exceto para os  
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analfabetos e para o eleitor de mais de setenta e  
cinco anos de idade."  
Justificativa:  
Se a ordem política assegura para o povo, com justa razão, as instituições democráticas, sob  
leis que coagem todos sejam ou não adeptos do regime, nos parece lógico, e necessário que venha  
exigir do cidadão a menor contrapartida, como seja a obrigação de votar em pleitos eleitorais.  
A exceção para os analfabetos se impõe visto que estes poderão sentir constrangimento justo de  
aparecer como tal em público; e, também para os eleitores de setenta e cinco anos que dependem 
de aspectos próprios de saúde para o exercício cívico. 
Parecer:   
   Parecer contrário. Essa emenda versa sobre matéria, igualmente, controvertida: o problema do voto 
obrigatório ou facultativo. Mantemos, data vênia, nosso entendimento no sentido de que o voto 
facultativo traduz melhor uma manifestação consciente. O eleitor que vota compelido, muitas vezes, 
deturpa o instituto do voto. 
   
   EMENDA:00023 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O art. 1o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 1o. O sufrágio é universal e o voto é  
direto e secreto, e será exercitado periodicamente  
para assegurar alternância democrática do Poder." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Com a devida permissão do douto Autor da emenda, não achamos pertinente o acréscimo 
reivindicado. Aditar a circunstância de que o voto deva ser exercitado periodicamente, nada 
acrescenta ao texto. Tanto mais, se levarmos em conta que propusemos eleições não-coincidentes, a 
serem realizadas três vezes em cada quadriênio. A emenda está, portanto, atendida no seu objetivo. 
Consideramo-la, assim, prejudicada. 
   
   EMENDA:00024 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O caput do art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. São eleitores os brasileiros que,  
à data da eleição, contem, no mínimo, 16  
(dezesseis) anos, alistados na forma da lei." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Trata-se de emenda de redação, que acrescenta a palavra 'mínimo' ao artigo que apresentamos. 
Consideramos prejudicada a sugestão, mesmo porque a parte redacional deverá ser, ainda, objeto de 
amplos debates, na Comissão de Sistematização, no Plenário e na própria Comissão. Além do que o 
nosso texto parece-nos suficientemente claro. 
   
   EMENDA:00031 REJEITADA 
Fase:   
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   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Inclua-se no Anteprojeto do Relator, onde  
convier, os seguintes Artigos:  
"Art. São inelegíveis:  
I - o, Presidente e o Vice-Presidente da  
República para os mesmos cargos, desde que os  
tenham exercido nos últimos seis meses, antes do pleito;  
II - para os cargos de Presidente e Vice-  
Presidente da República, o Governador ou Vice-  
Governador, Interventores Federais, Ministros de  
Estado, o Governador do Distrito Federal e  
Territórios, Ministros dos Tribunais Superiores e  
Procurador-Geral da República, desde que tenham  
exercido tais cargos nos últimos seis meses, antes do pleito;  
III - para os cargos de Governador e Vice-  
Governador, o Presidente e o Vice-Presidente da  
República, o Governador, o Vice-Governador, os  
Interventores Federal, Ministros de Estado,  
Governador do Distrito Federal, Ministros dos  
Tribunais Superiores e Procurador-Geral da  
República, Secretários de Estado, Desembargadores,  
Juízes, Membros do Ministério Público e Prefeitos  
Municipais, os Comandantes de Regiões Militares,  
desde que tenham exercido tais cargos nos últimos  
seis meses, antes do Pleito;  
IV - para os cargos de Prefeito e Vice-  
Prefeito, o Governador, o Vice-Governador, os  
Secretários de Estado, os Ministros de Estado, os  
Desembargadores, Juízes, Conselheiros do Tribunal  
de Contas do Estado, Membros do Ministério  
Público, os Prefeitos e Vice-Prefeitos Municipais,  
os Secretários Municipais, desde que tenham  
exercido tais cargos nos últimos seis meses antes  
do pleito;  
V - tais inelegibilidades alcançarão,  
igualmente, as autoridades mencionadas, não  
importando a condição de titular, efetivo,  
substituto ou interino, para o exercício dos  
cargos de Senador, Deputado Federal, Deputado  
Estadual e Vereador, bem assim seus parentes  
legítimos ou afins, até o 3o. grau. 
Justificativa: 
O nepotismo e a oligarquia têm se constituído em pragas assíduas na nossa história político-
administrativa. Poder-se-ia dizer que tem vicejado à solta na nossa República. Na constituição de 
1946 foram tratados com relativo vigor. Todavia, de lá para cá, depois que o capítulo da 
inelegibilidade passou a ser disciplinado por Legislação Ordinária, alterações foram introduzidas, 
visando à atenuação de seus efeitos. Urge, pois, com urgência, restaurar a boa prática 
Constitucional, disciplinando, como deve ser o problema das inelegibilidades, e reduzindo, na medida 
do possível, a influência do Poder Político na manutenção de privilégios que geram o nepotismo e a 
oligarquia, de que não têm conseguido se livrar nossa República. Nem a Velha, nem a Nova.  
Parecer:   
   Cuida a emenda de estabelecer casos de inelegibilidades.  
O Anteprojeto estabelece no texto Constitucional os princípios.  
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Lei complementar deve estabelecer os casos de inelegibilidade, em conformidade com os princípios  
Constitucionais.  
Este é o nosso entendimento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00033 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 2o. esta redação:  
"Art. 2o. ..................................  
§ 2o. O alistamento é obrigatório e o voto facultativo." 
Justificativa: 
Devemos tornar obrigatório o alistamento eleitoral e deixar facultativo o voto. O cidadão, a cada 
eleição, deve ser o juiz da oportunidade e da conveniência de exercer esse direito. Mas deve estar 
apto a fazê-lo, sempre que o desejar. Por isso, o alistamento obrigatório.  
Parecer:   
   EMENDA No. 4A 0033-6  
Propõe o autor o alistamento obrigatório e o voto facultativo.  
Entendemos que deva ser mantida a redação do parágrafo segundo do artigo segundo do 
Anteprojeto, que torna o alistamento e o voto facultativos.  
Pelas razões expostas no Relatório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00034 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 2o. e respectivo § 2o. do  
Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Eleitoral e  
Partidos Políticos a seguinte redação:  
"Art. 2o. São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição contem dezessete anos ou mais,  
alistados na forma da lei.  
§ 2o. Os militares alistáveis, exceto os  
conscritos, durante o período do Serviço Militar Inicial." 
Justificativa: 
A redução em um ano do direito ao alistamento eleitoral representa uma experiência bastante 
promissora. Na adolescência, um ano importa muito no que tange à evolução psico-social do 
indivíduo.  
No caso dos conscritos, eles prestam serviço militar inicial, não se definindo essa prestação pela 
obrigatoriedade. A utilização da expressão “Serviço Militar Inicial” adapta-se melhor ao espirito da 
proposição, que procura excetuar da sua abrangência os constritos.  
Parecer:   
   A emenda modifica o limite de idade de 16 para 17 anos e inclui as expressões 'Serviço Militar 
Inicial'. No tocante ao limite de idade, admitimos que a questão é bastante complexa e as tendências 
são múltiplas: alguns Constituintes, mantêm os 18 anos, outros defendem 16, e uma outra corrente, 
pela adoção do limite de 17 anos. Ao preconizarmos a idade de 16 anos, tivemos em conta o atual 
estágio de maturidade e conscientização dos nossos jovens, em permanente contato com os  
meios de comunicação. Quanto ao acréscimo proposto ao Art. 2o., parece-nos que nada acrescenta 
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no sentido de melhorar a redação original. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00035 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte artigo, onde couber:  
"Art. Os presidiários têm o direito de  
votar, embora sejam inelegíveis." 
Justificativa: 
Os presidiários, embora estejam cumprindo pena por ofensa à legislação criminal, não podem ser 
considerados apenas como marginais. O intuito principal da pena é a ressocialização do detento e 
sua posterior integração na vida comunitária.  
Assim, entendo que o direito de voto deve ser democraticamente exército por aqueles que se 
encontrem, provisoriamente, encarcerados. Não podemos deixar esses indivíduos completamente 
marginalizados quanto à vida política do País.  
Parecer:   
   A emenda assegura aos presidiários o direito de voto, considerando-os no entanto, inelegíveis. O 
problema em tela implicaria em conceder votos a pessoas, temporariamente, privadas dos direitos 
políticos. Há casos de criminosos condenados a mais de cem anos, não cabendo atribuir a essa 
parcela de pessoas o direito de opinar sobre quem deva ou não governar ou representar o povo. 
Além disso, a implantação de uma sistemática eleitoral para receber essa modalidade de votação, 
implicaria em grande despesa, o que não recomenda sua adoção.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00036 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o. do Art. 2o.:  
"O alistamento e o voto são obrigatórios." 
Justificativa: 
Consideramos o voto um direito e um dever. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte sugere a obrigatoriedade do alistamento e do voto. Trata-se, 
indiscutivelmente, de assunto bastante controvertido. Nosso Anteprojeto foi, como acentuamos, 
no sentido de liberar do voto e do alistamento aqueles eleitores que votam por obrigação, por 
entendermos que esse tipo de compulsão deturpa a alta finalidade do sufrágio. Houve casos, como o 
de São Paulo, em que um rinoceronte foi, amplamente, votado. Nosso parecer é, pois, contrário, por 
uma questão de coerência. 
   
   EMENDA:00043 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 2o. a redação seguinte:  
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"............................................  
§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios." 
Justificativa: 
Caminhos para restabelecer o regime democrático. Penso ser este o desejo de toda a Nação. Ora, 
para isto é básico que todos os cidadãos participem. Assim, adotar, sobretudo nesta hora, o 
alistamento e o voto facultativos, importa em consagrar um retrocesso.  
Parecer:   
   A emenda pretende tornar o alistamento e o voto obrigatórios.  
Nossa posição no Anteprojeto, justificada no Relatório e nos pareceres a emendas análogas, é pela 
facultatividade do alistamento e voto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00050 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAYME SANTANA (PFL/MA) 
Texto:   
   "Art. 1o. O sufrágio é universal, e o voto é direto, secreto e obrigatório." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Visa a Emenda a tornar o voto obrigatório.  
Entendemos que o voto, sendo um direito, deve ser facultativo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00051 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAYME SANTANA (PFL/MA) 
Texto:   
   Art. 2o. Dê-se a seguinte redação ao caput e  
suprima-se o parágrafo 1o.:  
O alistamento é obrigatório para todos os  
brasileiros maiores de 18 anos." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Visa a Emenda a tornar o alistamento obrigatório.  
Pelas mesmas razões que defendemos o voto facultativo, somos, também, pelo alistamento 
facultativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00057 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAYME SANTANA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 18.:  
"É exigido domicílio eleitoral pelo prazo de 1 (um) ano."  
-Constituinte Jayme Santana. 
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Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Propõe o Autor a exigência de domicílio eleitoral pelo prazo de um ano.  
Entendemos que o referido prazo deva ser de seis meses, tendo em vista que há uma tendência 
verificada nos Últimos anos, pela sua redução. Anteriormente, o prazo era de dois anos, 
e, presentemente, é de um ano.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00066 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   "Art. 1o. O sufrágio é universal, e o voto é direto, secreto e obrigatório." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda modifica a redação dada pelo anteprojeto ao voto, acrescentando a expressão 
"obrigatório". Preconizamos a adoção do sufrágio facultativo pelos fundamentos, 
amplamente, reiterados de que compelir a votar, desvirtua o instituto.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00067 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   "Art. 2o. Dê-se a seguinte redação ao caput  
e suprima-se o parágrafo 1o.  
O alistamento é obrigatório para todos os  
brasileiros maiores de 18 anos." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte alterar a redação dada ao Art. 2o. e suprimir o parágrafo do mesmo 
dispositivo. Com isso visa a elevar a idade para o voto, de 16 para 18 anos e, simultaneamente, 
tornar o alistamento obrigatório. Discordamos, por entender que os jovens de 16 anos estão 
suficientemente amadurecidos para votar e porque, ao sustentarmos a não compulsoriedade do voto, 
devemos, por uma questão de lógica, fazê-lo acompanhar da liberdade, no tocante ao alistamento.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00073 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 18:  
"É exigido domicílio eleitoral pelo prazo de 1 (um) ano." 
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Justificativa: 
Emendas sem justificação.  
Parecer:   
   Propõe o Autor a exigência de domicílio eleitoral pelo prazo de um ano.  
Entendemos que o referido prazo deva ser de seis meses, tendo em vista que há uma tendência 
verificada nos últimos anos, pela sua redução. Anteriormente, o prazo era de dois anos, 
e, presentemente, é de um ano.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00084 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ MELO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Modifique-se o seguinte dispositivo contido  
no anteprojeto de Constituição, no Capítulo "Do  
Sistema Eleitoral", que passa a ter a seguinte redação:  
"Art. É exigido domicílio eleitoral na  
circunscrição, pelo prazo de um ano." 
Justificativa: 
Para representar politicamente uma comunidade, qualquer que seja ela, é necessária uma profunda 
vinculação aos seus membros, sem o que será difícil interpretar corretamente os seus anseios e 
propor soluções para os seus problemas.  
Por esse motivo consideramos exíguo o prazo de seis meses, conforme proposto no Anteprojeto do 
Sistema Eleitoral, para que um candidato – após estabelecer domicílio eleitoral em determinado 
município – torne-se elegível.  
A manutenção do prazo de um ano para essa exigência, conforme a legislação em vigor é salutar, 
pois permitirá não somente que os candidatos potenciais disponham de tempo para estreitarem seus 
laços com as comunidades que pretendem representar, como também dificultará o aparecimento de 
candidatos que a cada eleição mudam de Município, Estado ou mesmo Região.  
Parecer:   
   Pretende o Autor estabelecer em um ano o prazo de exigência do domicílio eleitoral.  
Mantemos nossa posição pela redução do prazo para seis meses, pelas razões expostas no Relatório 
e em pareceres a emendas análogas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00085 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ MELO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Modifique-se o seguinte dispositivo contido  
no Anteprojeto de Constituição, no Capítulo "Do  
Sistema Eleitoral", que passa a ter a seguinte redação:  
"Art. São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contem dezesseis anos ou mais,  
alistados na forma da lei.  
§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios." 
Justificativa: 
A verdadeira história republicana no Brasil faz-se a partir da Constituição de 1946, onde foi 
estabelecida a obrigatoriedade do voto.  
Desde então pode-se assegurar que essa noção foi crescentemente incorporada, tal como que ela é 
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hoje parte integrante e fundamental do que se poderia denominar de “consciência nacional”.  
Existem, neste caso, dois conceitos quer se conjugam perfeitamente para explicar a maneira como o 
cidadão brasileiro comporta-se diante do voto: ele é ao mesmo tempo um direito e um dever.  
Diante da consciência forjada ao longo de muitas décadas é oportuno manter na Constituição que 
estamos elaborando, o sentido da obrigação, não como coerção, mas como estímulo à participação 
na vida política do país.  
Ademais, considerados que o voto obrigatório ainda é o melhor caminho para se eliminar os vícios do 
poder econômico no processo eleitoral, sobretudo no que se refere à mobilização de eleitores.  
Por outro lado, mesmo que o voto fosse facultativo no Brasil, é imprescindível que o alistamento não 
o seja, de modo a se manter um cadastro nacional de todos os cidadãos aptos a exercerem esse 
direito.  
Parecer:   
   A emenda contém duas propostas: a primeira já está contida no nosso Anteprojeto; a segunda 
determina que o alistamento e o voto devam ser obrigatórios. No tocante a essa segunda alteração, 
manifestamo-nos contrariamente, pelos mesmos motivos alegados, ao rejeitar emenda de idêntico 
teor, do Constituinte Arnaldo Martins.  
Rejeição parcial. 
   
   EMENDA:00099 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   "Suprima-se o art. 17 do anteprojeto,  
renumerando-se os seguintes." 
Justificativa: 
A formulação contida no art. 17 não corresponde aos anseios democráticos da sociedade brasileira. 
Na verdade, ela esconde um mecanismo arbitrário que pode ser utilizado ao sabor dos governos, 
para impedir candidaturas populares.  
Parecer:   
   Pretende o Autor suprimir o art. 17 do Anteprojeto, que "esconde um mecanismo arbitrário, que 
pode ser utilizado ao sabor dos governos para impedir candidaturas populares".  
Não concordamos com tal afirmativa, pois os princípios estabelecidos somente podem contribuir para 
a pureza do regime democrático.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00100 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   "Substitua-se a expressão "facilitará"  
contida no § 4o. do art. 2o. pela expressão  
"garantirá e facilitará" 
Justificativa: 
A formulação contida no anteprojeto pode permitir interpretações dúbias quanto ao direito de voto dos 
analfabetos. Por isso, propomos a inclusão da expressão garantirá.  
Parecer:   
   Pretende o Autor substituir a expressão "facilitará", contida no parágrafo 4o. do art. 2o. do 
Anteprojeto, pela expressão "garantirá e facilitará".  
Entendemos não ser necessária a modificação proposta, tendo em vista que o voto do analfabeto já 
está garantido.  
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Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00102 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   "Suprima-se o parágrafo 1o. do art. 2o. do  
anteprojeto, renumerando-se os seguintes." 
Justificativa: 
No nosso entendimento, tanto o alistamento como o voto devem ser obrigatórios, como forma de 
garantir uma ampla participação popular nos processos eleitorais. Daí a supressão desse dispositivo.  
Parecer:   
   Pretende a emenda suprimir o parágrafo 1o do artigo 2o. do Anteprojeto, para que o alistamento e o 
voto sejam obrigatórios.  
Nossa proposta É no sentido de que o alistamento e o voto devem ser facultativos, pelas razões 
expostas no Relatório e em pareceres a emendas análogas. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00107 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   
   "Art. É assegurado aos cabos e soldados das  
Forças Armadas e das Polícias Militares e Corpos  
de Bombeiros Militares garantidos por  
estabilidade, o direito de voto". 
Justificativa: 
Embora o serviço militar seja transitório, existe um numerosos contingente de cabos e soldados das 
forças armadas que já conquistaram a estabilidade.  
Essa faculdade regulamentar é prevista para as unidades afastadas dos grandes centros, onde a 
população é reduzida e o recrutamento se faz com dificuldade.  
Principalmente nas unidades militares da região amazônica é comum, a existência de cabos e 
soldados antigos, com mais de 20 anos de serviço militar, em cuja família existem filhos, filhas, noras 
e genros que exercitam o direito do voto, no pleno uso da cidadania.  
Depois que o direito do voto foi ampliado ao analfabeto e ao indígena que, além de analfabeto é 
tutelado, não tem cabimento provar-se um chefe de família, pelo fato de se achar na prestação do 
serviço militar.  
A Norma Constitucional proposta, atinge exclusivamente o cabo e soldado profissionais, não 
atingidos aqueles com menor de 10 anos de serviço, tendo em vista o caráter transitório.  
Em se dando aos cabos e soldados estáveis o direito de voto, nada mais se faz do que elementar 
justiça para quem vive de armas na mão, garantindo o direito de cidadania alheio.  
Parecer:   
   A redação do parágrafo 2o. do Art. 2o. do Anteprojeto, atende aos objetivos do Autor da emenda.  
Por essa razão, opinamos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00108 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
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   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa § 1o. do Art. 2o. do  
Capítulo I, da Subcomissão do Sistema Eleitoral e  
Partidos Políticos.  
"Art. 2o. ...........................  
§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios  
aos maiores de 21 anos e facultativos aos maiores  
de 16 e de 65 anos de idade." 
Justificativa: 
A tradição brasileira consagrou a obrigatoriedade do voto. O seu exercício não é apenas um direito 
mais sobretudo um dever cívico. Daí porque, entendemos sê-lo obrigatório e tão somente facultativo 
aqueles que, em decorrência da idade desobrigados deste dever. 
Poderíamos incluir na relação dos dispensados da obrigatoriedade, os deficientes físicos, entretanto 
não o fazemos para evitar que se interprete esta sugestão como uma discriminação.  
Parecer:   
   Propõe o autor que o alistamento e o voto sejam obrigatórios para os maiores de vinte e um anos e 
facultativos para os maiores de dezesseis e de sessenta e cinco anos de idade.  
Somos contrários ao alistamento e voto obrigatórios, pelas razões expostas no Relatório e em 
pareceres a emendas análogas. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00114 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Altera o parágrafo 1o. do artigo 1o.  
"O § 1o. passa a ter a seguinte redação:  
"§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios." 
Justificativa: 
O critério de tornar o alistamento e o voto facultativos é discriminatório com a população de mais 
baixa renda, na medida que as dificuldades destes segmentos sociais para deslocamento, são muito 
maiores.  
Ao invés de estar adotando um critério aparentemente liberal se está de fato estimulando a ausência 
ao eleitor mais pobre que enfrenta maiores dificuldades além do desestímulo pelas frustações 
históricas que tiveram no processo político. 
Parecer:   
   Propõe o Autor alistamento e voto obrigatórios.  
Entendemos que deva ser mantida a redação do parágrafo 1o. do artigo 10 do Anteprojeto, tornando 
o alistamento e o voto facultativos, pelas razões expostas no Relatório e nos pareceres a emendas 
análogas. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00119 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Incluir no anteprojeto da Subcomissão o disposto abaixo:  
"Art. Salvo os casos de inelegibilidade  
expressos nesta Constituição, por motivo de  
exercício anterior de outros cargos e de  
parentesco, nenhum cidadão, no gozo de seus  
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direitos políticos, poderá ser impedido de  
disputar cargos eletivos, desde que tenha sido  
incluído em lista organizada em decorrência de  
prévia consulta interna em partido e preencha os  
requisitos de idade e nacionalidade, quando exigidos." 
Justificativa: 
O art. 64 do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos manteve as exigências do art. 151 da 
Constituição de 1969, para a disputa de cargos eletivos, o que, lamentavelmente, permitiria 
manipulações no caso de candidaturas indesejáveis ao Poder Executivo e a volta dos atestados de 
ideologia passados pela polícia, de tão nefasta memória.  
A proposição visa a afastar esses riscos à democracia.  
A incompatibilidade será vista posteriormente à eleição, com a recusa do eleitorado ao nome do 
candidato.  
Parecer:   
   O Anteprojeto remete para a lei complementar os casos de inelegibilidade, que serão estabelecidos 
de acordo com os princípios constitucionais.  
Entendemos que deva ser mantida a redação do art. 17.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00121 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o., do art. 2o., do anteprojeto  
da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos  
Políticos, a seguinte redação:  
"§ 1o. O alistamento é obrigatório e o voto facultativo." 
Justificativa: 
É necessário que o cidadão disponha permanente do documento legal que permita exercer seu 
direito de voto.  
Um fato significativo a poucos dias de um pleito eleitoral, pode ensejar ao cidadão o desejo de votar e 
somente naqueles que estiverem alistados poderão fazê-lo, a par disto entendemos que todos 
deverão estar em condições de votar, ainda que seja facultativo, o voto. 
Parecer:   
   A emenda é em seu teor idêntica à apresentada pelo Constituinte Paulo Delgado, rejeitada pelas 
mesmas razões, anteriormente expendidas. 
   
   EMENDA:00126 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 19 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 19. Admite-se o instituto do  
plebiscito, conforme for disciplinado por lei complementar." 
Justificativa: 
O problema envolve apenas técnica legislativa, de ordem constitucional.  
Parecer:   
   A emenda pretende imprimir nova redação ao artigo 19 do Anteprojeto, tratando do instituto do 
Plebiscito.  
Entendemos que deva ser mantida a redação do artigo 19, por estar redigida dentro dos padrões 
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recomendados pela técnica legislativa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00131 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 17 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 17. ..................................  
§ Observar-se-ão as seguintes normas, desde  
já em vigor, na elaboração da lei complementar:  
a) a reelegibilidade, por uma vez, de quem  
haja exercido o cargo de Presidente da República;  
de Governador do Estado e de Prefeito de  
Município, no período imediatamente anterior;  
b) a inelegibilidade de quem haja exercido os  
cargos a que se refere a alínea a e para os quais  
haja sido eleito, por dois períodos consecutivos." 
Justificativa: 
Esta é uma das normas constitucionais que visa a eliminar uma série de vícios que tem 
comprometido nossa insipiente democracia. A emenda 25 da Constituição americana a consagrou 
depois de permitir a reeleição consecutiva de seus presidentes. Quatros anos é muito pouco tempo 
para um bom chefe do executivo. O povo deve ser chamado para falar sobre a sua permanência por 
tempo igual. O próprio Presidente não se arriscará a recandidatar-se se perceber a inviabilidade de 
reeleição. Fala-se em que “não é de nossa tradição permitir a reeleição do Presidente”. É argumento 
que não convence a ninguém. Todas as inovações visam a eliminar defeitos tradicionais.  
Parecer:   
   A emenda postula alterar o Art. 17, nele incluindo um parágrafo e duas alíneas, com o objetivo de 
permitir a reeleição por um período para o cargo de Presidente da República, Governadores e 
Prefeitos. A medida foi atendida quase integralmente em nosso Anteprojeto. Não concordamos, 
apenas, com a proibição expressada na alínea "B".  
Parecer favorável, em parte. 
   
   EMENDA:00136 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   CAPÍTULO I - Do Sistema Eleitoral  
"Art. 2o. São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contem dezesseis anos ou mais,  
porém fica obrigatório apresentar o certificado  
escolar de conclusão do 1o. grau." 
Justificativa: 
Esse artigo incentivará com absoluta certeza o rapaz de dezesseis anos ou mais a estudar e se 
alfabetizar, pois é cristalina a vontade do jovem brasileiro participar com o seu voto na concretização 
da democracia brasileira, contudo passará a ter maior responsabilidade com os estudos – será um 
meio de incentivar os jovens a estudar.  
Parecer:   
   Admite o autor da emenda o voto do jovem aos dezesseis anos, (e nisto estamos acordes) mas, a 
título de incentivo aos estudos, empenha-se em que o adolescente, ao votar, apresente o certificado 
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escolar de conclusão do curso de 1o.grau.  
A despeito do saudável propósito do Autor da emenda, seu acolhimento torna-se inviável, a menos 
que se revogue a norma legal que assegura o direito a voto dos analfabetos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00137 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   IV-A - Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos  
Seja dada a seguinte redação ao art. 2o.:  
"Art. 2o. São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contem dezoito anos ou mais,  
alistados na forma da lei.  
§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios.  
§ 2o. Suprimido.  
§ 3o. Não podem alistar-se os que não saibam  
exprimir-se na língua nacional e os que estejam  
privados dos direitos políticos, na forma da lei." 
Justificativa: 
O alistamento e o voto facultativos não representam o interesse maior do povo brasileiro. 
As possibilidades de interferência do capital, com os vícios conhecidos precisa ser evitada.  
O alistamento e o voto são deveres dos cidadãos que não podem ser confundidos com o sentido 
maior da liberdade.  
O voto branco ou nulo é a forma ideal de manifestação daqueles que inconformados com a situação 
geral e que não querem se expressar em favor de qualquer partido ou candidato.  
Parecer:   
   EMENDA No. 4A 0137-5  
Bate-se o Autor da emenda pela maioridade política aos dezoito anos, pela obrigatoriedade tanto do 
alistamento, quanto do voto, sustentando, outrossim, serem os militares alistáveis.  
Defendemos o voto aos dezesseis anos, ao constatarmos o amadurecimento precoce das novas 
gerações, influenciadas pelos poderosos meios de comunicação moderna.  
Reiteramos nossa convicção de que o alistamento e o voto, enquanto direitos e não deveres, podem 
ser exercidos ou não, segundo o arbítrio e a consciência de cada eleitor.  
O homem contemporâneo amadureceu em sua consciência de que pouco valem os comportamentos 
resultantes de ação coercitiva.  
É muito mais eficaz propor do que impor; persuadir do que impingir; induzir pela educação do que 
obrigar, sobas penas da lei.  
Será preciso alertar para a gritante contradição que se patenteia, quando se busca fortalecer a 
democracia - vale dizer: o regime das liberdades - impondo a obrigação do alistamento, o dever 
compulsório do voto e as penas da lei para quem descumprir esses sagrados ritos da liberdade.  
As grandes abstenções, temidas pelos adeptos da democracia a ferro e fogo, só ocorrem quando as 
campanhas políticas são inexpressivas ou o desempenho dos políticos, criticável aos olhos da 
opinião pública.  
Quanto ao alistamento dos militares, nada a opor, mesmo porque esse direito está incorporado em 
nosso Anteprojeto, salvo no que concerne ao voto dos conscritos, por razões já explicitadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00144 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
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   JOSÉ AGRIPINO (PFL/RN) 
Texto:   
   Ao Parágrafo 1o. do art. 2o. do anteprojeto  
se dê a seguinte redação:  
"Parágrafo 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios." 
Justificativa: 
A participação do cidadão é fundamental na vida democrática do País.  
O voto, a par de ser um direito, mantido obrigatório, se constitui num instrumento indutor do 
engajamento e da participação do cidadão na vida político-partidária do País. Que lhe sejam dadas 
liberdades de opção na escolha dos nossos representantes e, não, na possibilidade de se omitir na 
eleição dos quadros dirigentes do País.  
Acrescente-se a isto o fato de que o voto obrigatório elimina o risco de se eleger um representante 
popular por um número de sufrágios que não traduza o universo de eleitores aptos a votar.  
Parecer:   
   EMENDA No. 4A 0144-8  
O Autor propõe o alistamento e o voto obrigatórios.  
Nossa opção é pelo alistamento e voto facultativos.  
No relatório e nos pareceres a emendas análogas a matéria está plenamente justificada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00147 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 1o. e ao § 2o. do artigo 2o.  
§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios.  
§ 2o. Os militares são alistáveis." 
Justificativa: 
Num País de frágeis instituições democráticas, o voto facultativo poderá levar a grandes abstenções 
no processo eleitoral, enfraquecendo os eleitores e fornecendo eventuais interrupções da legalidade 
democrática.  
O voto é obrigatório é uma conquista democrática, ao contrário do que sustentam os apologistas do 
voto facultativo.  
Não se pode recusar aos militares o direito e o dever de se alistarem.  
Parecer:   
   EMENDA No. 4A 0147-2  
Advoga o Autor da emenda a obrigatoriedade do alistamento e do voto, assim como sustenta serem 
os militares alistáveis.  
Reiteramos nossa convicção de que o alistamento e o voto, enquanto direitos e não deveres, podem 
ser exercidos ou não, segundo o arbítrio e a consciência de cada eleitor.  
O homem contemporâneo amadureceu em sua consciência de que nada valeu os comportamentos 
resultantes de ação coercitiva.  
É muito mais eficaz, propor do que impor; persuadir do que impingir; induzir pela educação, do que 
obrigar, sob as penas da lei.  
Será preciso alertar para a gritante contradição que se patenteia, quando - se pretende fortalecer a 
democracia - vale dizer, o regime das liberdades impondo a obrigação do alistamento, o dever 
compulsório do voto e as penas da lei para quem descumprir esses sagrados ritos de liberdade?  
As grandes abstenções, temidas pelos partidários da democracia a ferro e fogo, só ocorrem quando 
as campanhas políticas são inexpressivas ou o desempenho dos políticos criticável, aos olhos da 
opinião pública.  
Quanto ao alistamento dos militares nada a opor mesmo porque esse direito está incorporado em 
nosso Anteprojeto, salvo no concerne ao voto dos conscritos, por razão já explicadas.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00150 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Altera a redação do art. 17.  
"Art. 17. Lei Complementar estabelecerá o  
critério de fidelidade partidária, os casos de  
inelegibilidade, e os prazos de sua cessação." 
Justificativa: 
Os Partidos Políticos são essenciais para a Democracia. Somente o instituto da fidelidade partidária 
permite a existência de partidos fortes e coesos, principalmente num regime pluripartidário como é o 
caso brasileiros.  
Parecer:   
   Postula o ilustre Constituinte reformular o art. 17, nele incluindo a fidelidade partidária e suprimindo 
seus quatro incisos. No tocante ao problema da fidelidade partidária devemos assinalar que, ao 
assinar a ficha de inscrição em um determinado Partido, automaticamente, o filiado compromete-se 
a respeitar-lhe o Estatuto. Achamos que esta questão deve ser deixada ao alvedrio dos Partidos. Vale 
aduzir, que não há democracia plena sem Partidos fortes. Quanto aos incisos que a emenda visa a 
suprimir, foram colocados em função de delongado estudo. Constam, inclusive, do texto de diversas 
constituições.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00163 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   "Será facultativo, para os brasileiros de ambos os sexos, o voto" 
Justificativa: 
O regime democrático deve ser complementado por medidas que possibilitem ao povo exercitar o 
direito de voto livremente, já que, no caso em que o comparecimento às urnas seja obrigatório, como 
ocorre presentemente, não se pode falar em que tal exercício se dá, efetivamente, com a mais ampla 
liberdade.  
Trata, portanto, a presente medida, de providencia urgente e necessária, a fim de democratizar o 
processo eleitoral brasileiro.  
Parecer:   
   A emenda propõe a adoção do voto facultativo que já foi acolhido no § 1o. do Art. 2o. de nosso 
Anteprojeto.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00165 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. do anteprojeto "Do Sistema  
Eleitoral e dos Partidos Políticos" a seguinte redação:  
"Art. 2o. São eleitores os brasileiros que, à  
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data da eleição, contem dezoito anos ou mais,  
alistados na forma da lei." 
Justificativa: 
Lançando mão do direito comparado constatamos que em apenas dois ordenamentos jurídicos 
estrangeiros, mais precisamente em Cuba e Sam Salvador, o eleitor tem menos de dezoito anos.  
As Constituições mais recentes como a de Portugal e Espanha consagram a idade de dezoito anos o 
limite para a aquisição da cidadania plena. 
Nesse sentido, entendemos que a futura Constituição brasileira deverá manter a previsão de dezoito 
anos por entendermos ser improcedente a redução dessa idade para dezesseis anos.  
Parecer:   
   A emenda em tela tem por escopo manter o atual limite de 18 anos para o exercício do voto. 
Eximimo-nos de tecer maiores considerações sobre o assunto, pelo fato de havermos apreciado 
diversas propostas de igual teor.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00166 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 2o. do anteprojeto "Do  
Sistema Eleitoral e dos Partidos Políticos" a  
seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
§ 1o. O alistamento e o voto são  
obrigatórios, salvo as exceções previstas em lei.  
.................................................. 
Justificativa: 
Como um País em crescimento econômico, social e institucional através do retorno à plenitude 
democrática, o Brasil necessita – e dela não pode prescindir – da participação atuante, ativa, do seu 
povo. 
Destarte, ainda não é o momento de se facultar o voto no Brasil, devendo, pois, o mesmo, a ser 
mantido como um poder-dever do povo, o qual ao mesmo tempo que tem o direito de participar na 
formação da vontade nacional, tem o dever de fazê-lo.  
Parecer:   
   Preconiza o douto autor da emenda que o alistamento e o voto devam ser obrigatórios. Esposamos 
opinião contrária, devidamente fundamentada, ao analisarmos outras de igual teor.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00172 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Anteprojeto do Relator da Subcomissão do  
Sistema Eleitoral e Partidos Políticos.  
Emenda no.  
O § 1o. do art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
Art. 2o. ....................................  
............................................  
§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios." 
Justificativa: 
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O alistamento eleitoral é procedimento administrativo, instaurado perante os órgãos da Justiça 
Eleitoral, que tem por objetivo verificar o preenchimento, pelo alistamento, dos requisitos 
constitucionais e das condições legais, necessárias à sua inscrição como eleitor.  
Sufrágio é a expressão de capacidade eleitoral ativa do cidadão.  
É a aptidão para votar.  
O voto, por sua vez, é o meio pelo qual o cidadão exerce o seu direito de sufrágio. A 
instrumentabilidade do voto decorre de sua condição de ser o meio posto à disposição dos cidadãos 
para que exerçam a sua capacidade eleitoral ativa. Essa é a função instrumental do voto: viabilizar o 
exercício do direito de sufrágio.  
A classe dominante tem interesse em manter seus privilégios. Uma das maneiras é pela 
desorganização dos trabalhadores que seriam estimulados à não participação nas eleições caso o 
alistamento e o voto sejam facultativos, conforme objetiva o anteprojeto em questão.  
Daí a oportunidade da presente Emenda, tornando o alistamento e o voto obrigatórios.  
É o dever do cidadão se alistar e votar.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte proceder a uma modificação no § 1o. do art. 2o., determinando a 
compulsoriedade do alistamento e do voto.  
Temos abordado de forma imperativa esta questão, por isso pedimos permissão para, fazendo 
remissão às razões constantes da recusa de outras solicitações iguais, rejeitá-la.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00174 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o., do art. 2o., do anteprojeto, a seguinte redação:  
§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios. 
Justificativa: 
O recenseamento do corpo eleitoral, além de uma necessidade do Estado, inclusive estatisticamente, 
deve ter o caráter obrigatório, por sua função conscientizadora. É de toda conveniência a cada 
Unidade da Federação e suas circunscrições administrativas conhecer a realidade de sua força 
política e, através dela, o grau de interesse da respectiva população no que toca aos negócios 
públicos. 
Já o exercício do direito de voto deve ficar ao alvedrio de cada cidadão. Cabe a ele decidir se vota ou 
não num determinado pleito, face às propostas que os candidatos tenham apresentado durante sua 
postulação. O grau de politização de uma comunidade se medirá pelo absenteísmo que apresentar a 
cada jornada eleitoral.  
A função didática do voto deve ser preservada.  
A nossa realidade política ainda não recomenda o voto facultativo. A democracia, ainda tênue, 
incipiente, que renasce, sincopada sucessivamente ao longo dos últimos sessenta anos, por tantos e 
tão deploráveis episódios históricos, sofreria grande abalo com o princípio do voto facultativo.  
A eleição se elitizaria, dado o alto grau de analfabetismo ainda vicejante e a escassa conscientização 
e politização de nosso povo. É uma realidade que não se pode olvidar nem esconder.  
Talvez uma forma intermediária pudesse se consagrar, com princípios permanente, o voto e o 
alistamento facultativos e, nas disposições transitórias, preceituar-se um escalonamento da sua 
aplicação por municípios populosos, com as capitais de Estado e algumas dezenas de comunidades 
e regiões de consideráveis progresso, conjugado com o nível de instrução de educação de seus 
habitantes, medidos, por exemplo, pela paulatina eliminação do analfabetismo, pelo crescimento dos 
níveis de escolaridade de população, enfim, por um sistema de avaliação que ponderasse 
aproximadamente o estágio de evolução do pensamento político nessas comunidades, entre outros 
fatores, também a aferição dos níveis de abstenção e participação política de seu corpo eleitoral.  
A nosso ver, porém, mais prático é, por enquanto, manter a obrigatoriedade do alistamento e do voto, 
deixando para o legislador ordinário, que ficará com a competência constituinte derivada, emendar o 
texto da Lei Maior, quando entender oportuno.  
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Parecer:   
   Esta emenda é idêntica a diversas outras que estabelecem a obrigatoriedade do alistamento e do 
voto. Parecer contrário, pelos mesmos motivos.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00194 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Ao art. 2o., § 1o. "O alistamento e o voto são obrigatórios". 
Justificativa: 
Em nosso País devemos desenvolver a pedagogia da democracia, do direito e dever cívico. 
Precisamos ampliar a consciência crítica que leva à política.  
A participação de todos é fundamental, mais ainda em países subdesenvolvidos cultural e 
economicamente, onde expressiva parcela da população é vítima da documentação, exploração e 
opressão.  
O exercício continuado da democracia, com o voto, a participação, contribui para o aperfeiçoamento 
da cidadania, tão negada entre nós.  
Parecer:   
   Esta emenda é idêntica a diversas outras que estabelecem a obrigatoriedade do alistamento e do 
voto. Parecer contrário, pelos mesmos motivos.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00199 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 18. 
Justificativa: 
O domicilio eleitoral fere a liberdade do candidato e atinge a soberania do eleitor.  
Parecer:   
   O Autor empenha-se pela supressão do domicílio eleitoral em nome da liberdade do candidato e da 
autonomia do eleitor.  
Nós nos batemos pela sua manutenção, tal como prevista no Artigo 10, como etapa intermediária à 
sua total eliminação e, em atendimento a uma tendência favorável ao domicílio. 
   
   EMENDA:00202 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do artigo 2o. 
Justificativa: 
Todos os brasileiros são alistáveis, sem discriminação.  
Parecer:   
   O Autor da emenda empenha-se em que todos os cidadãos sejam alistáveis, sem exceções.  
Nosso anteprojeto já escoimou as restrições que marginalizavam soldados e cabos profissionais, 
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mantendo-as, apenas, para os conscritos, enquanto prestam o serviço militar. É que vários 
inconvenientes, recomendam o não envolvimento político do conscrito, durante o curto período de 
serviço militar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00203 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O § 1o. do artigo 2o. passará a ter a seguinte redação:  
§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios." 
Justificativa: 
Recomenda-se que o alistamento e o voto permaneçam obrigatórios, a fim de compulsoriamente 
trazer o cidadão ao cumprimento dos mais comezinhos princípios de civismo.  
Parecer:   
   O Autor da emenda propõe a obrigatoriedade do alistamento e do voto, como forma de induzir 
compulsoriamente o cidadão ao cumprimento de elementar dever cívico.  
A filosofia que inspira o nosso Anteprojeto é o da liberdade política; esta rejeita tudo que é imposto, 
preferindo os comportamentos resultantes da consciência cívica, cujo exercício há de se desenvolver 
pela educação, e não pela coação.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00205 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
  Modifique-se o art. 18, do Capítulo I - Do  
Sistema Eleitoral - do Anteprojeto do Relator da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos  
Políticos, dando-se-lhe a seguinte redação:  
"Art. 18. É exigido domicílio eleitoral na  
circunscrição, pelo prazo mínimo de um ano.  
Parágrafo único. O Deputado Federal e o  
Deputado Estadual que transferir a sua  
circunscrição eleitoral do distrito eleitoral em  
que se elegeu, fica impedido de concorrer à  
reeleição na eleição subsequente." 
Justificativa: 
A emenda proposta virá aumentar o prazo exigido do domicílio eleitoral além de proibir a candidatura 
à reeleição do Deputado que mudar de distrito eleitoral.  
Sabemos que todos nós que temos convivência com a disputa eleitoral, que o candidato que utiliza o 
poder econômico para sua eleição, costuma mudar a área de sua votação a cada pleito, afastando-se 
de qualquer compromisso com a comunidade que o elegeu. A emenda propicia uma mais estreita 
vinculação do candidato com o distrito que o elegeu.  
Parecer:   
   Pretende o Autor que a exigência de domicílio eleitoral seja pelo prazo de um ano.  
Entendemos que o referido prazo deva ser de seis meses, tendo em vista a tendência do direito 
constitucional moderno pela redução dos prazos de domicílio eleitoral e dos casos de inelegibilidade.  
Pela rejeição. 
   



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 95  

 

   EMENDA:00220 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Impõe a obrigatoriedade do voto a todos os  
brasileiros maiores de 16 anos, inclusive  
militares, outorgando aos maiores de 18 anos o  
direito de serem eleitos, salvo as exceções legais.  
Inclua-se no texto constitucional, na parte  
reservada aos Direitos Políticos, o seguinte postulado:  
"Art. O alistamento e o voto são  
obrigatórios para todos os brasileiros maiores de  
16 anos, independentemente de sexo ou qualificação  
e hierarquia militar, salvo os casos previstos em  
lei e sancionados por sentenças judiciais  
transitadas em julgado.  
§ 1o. Os maiores de 18 anos, civis ou  
militares, poderão ser eleitos para quaisquer  
cargos públicos eletivos, excetuando-se as  
hipóteses de inelegibilidade previstas nesta Constituição.  
§ 2o. Lei complementar definirá os modos de  
exercício do voto pelos índios, analfabetos e deficientes." 
Justificativa: 
Numa sociedade plural como a nossa, um regime verdadeiramente democrático não pode excluir do 
processo político os índios, os analfabetos, os militares sem exceção, os deficientes físicos, nem os 
maiores de 16 anos, homens e mulheres que contribuem como seu trabalho para a criação da 
riqueza e da cultura nacionais.  
Parecer:   
   Pretende o autor da emenda converter em dever compulsório o ato de votar.  
Em nosso anteprojeto, sustentamos, pelo contrário, tratar-se de direito que o cidadão exerce ou deixa 
de exercer, a seu único arbítrio.  
Entendemos, ademais, em sintonia com a consciência do Homem contemporâneo, que é melhor 
propor do que impor, persuadir do que obrigar; induzir pela educação do que coagir sob as penas da 
lei.  
Por outro lado, somos de opinião que deva haver limites de idade diferentes para a elegibilidade do 
cidadão, correspondentes a cada cargo eletivo.  
Julgamos, igualmente, que a matéria versada no § 2o. da emenda deva, pela sua natureza, ser 
remetida à Legislação Ordinária. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00221 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Garante o direito de voto aos brasileiros e  
define os casos de perda e suspensão dos direitos políticos.  
Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional, na parte relativa aos Direitos  
políticos, Direitos Coletivos e Garantias, os  
seguintes dispositivos:  
"Art. Têm direito a voto os brasileiros  
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maiores de 16 (dezesseis ) anos e a votar e ser  
votados os maiores de 18 (dezoito) anos, alistados  
na forma da lei.  
§ 1o. - O alistamento e o voto são  
obrigatórios para todos os brasileiros,  
independentemente de sexo ou qualificação e  
hierarquia militar.  
§ 2o. - A lei definirá a forma de votação dos  
índios, analfabetos e cegos.  
§ 3o. - O sufrágio é universal e o voto  
direto e secreto.  
Art... Assegurada ao paciente ampla defesa,  
poderá ser declarada a perda ou suspensão dos  
direitos políticos, nos seguintes casos:  
I - Suspendem-se:  
a) por incapacidade civil absoluta.  
II - Perdem-se:  
a) quando, por naturalização voluntária, o  
brasileiro assumir outra nacionalidade;  
b) quando, por sentença judiciária, com  
trânsito em julgado, tiver o brasileiro cancelada  
sua naturalização." 
Justificativa: 
O exercício da cidadania, em particular os direitos políticos, é condição imprescindível para efeito da 
nacionalidade; assim, deve ser garantido o pleno exercício da cidadania a todos os brasileiros aptos a 
tanto.  
Assim, para os militantes, é injustificável que a maioria deles – os soldados – não possam usar o 
direito de voto, se estão em pleno exercício da cidadania; tendo, como todos os brasileiros, a 
responsabilidade pelos rumos da Nação, mesmo porque, antes de soldados, são cidadãos brasileiros.  
Lembramos, além disso, que os soldados americanos e ingleses voltaram em plena guerra, onde 
quer se encontrassem. 
Além disso, deve ser reafirmado o direito de voto do analfabeto. Sendo o número de analfabetos de 
31 milhões no Brasil (I.B.G.E; - 1980), a não participação dos mesmos invalidaria a qualquer 
pretensão de respaldar o regime democrático. 
Assim também, não se justifica que os índios sejam marginalizados do processo político, mesmo 
porque em grande parte aculturados e com lideranças e representantes no próprio Congresso 
Nacional.  
Parecer:   
   A emenda, ora submetida a nosso exame, é bastante ampla em seus aspectos, abrangendo 
múltiplas facetas. Tendo em vista a premência de prazo, eximimo-nos de proceder a um estudo mais 
demorado de seus diversos itens.  
A emenda merece aprovação parcial, quanto ao voto aos dezesseis anos, previsto no "caput" do 
primeiro Artigo, e quanto ao parágrafo 3o. do mesmo dispositivo, que dá ao sufrágio a mesma 
definição por nós adotada. Quanto às outras sugestões, não podemos acolhe-las, algumas por 
impertinentes e outras por contrariarem nossa proposta.  
Parecer favorável em parte. 
   
   EMENDA:00222 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Art. 2o.  
"Parágrafo 1o.O alistamento e o voto são obrigatórios." 
Justificativa: 
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Com o voto facultativo, aumenta o desinteresse pela participação e apenas os representantes dos 
grandes grupos econômicos terão condição de ser eleitos. 
Parecer:   
   Pretende a emenda converter em dever compulsório os atos de alistar-se e de votar.  
Em nosso Anteprojeto, sustentamos, pelo contrário, tratar-se de direito ou prerrogativa, que o cidadão 
exerce ou deixa de exercer, ao seu único arbítrio.  
Entendemos, ademais, em sintonia com a consciência do Homem Contemporâneo, que é melhor 
propor do que impor; persuadir do que obrigar; induzir pela educação do que coagir sobre as penas 
da lei.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00228 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo primeiro do artigo 2o.  
(segundo) do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatório." 
Justificativa: 
O dever cívico de participar dos processos político-eleitorais deve estar assegurado no texto 
constitucional. Não seria correto que a Constituição nacional estimulasse os brasileiros, de uma forma 
ou de outra, a abdicarem dessa participação.  
Parecer:   
   Pretende o Autor da emenda converter em dever compulsório os atos de alistar-se e de votar.  
Em nosso Anteprojeto, sustentamos, pelo contrário, tratar-se de direito ou prerrogativa que o cidadão 
exerce ou deixa de exercer, a seu único arbítrio.  
Entendemos, ademais, em sintonia com a consciência do Homem contemporâneo, que é melhor 
propor do que impor; persuadir do que obrigar; induzir pela educação do que coagir sob as penas da 
lei.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00235 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Ao caput do art. 2o. do anteprojeto, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 2o. São eleitores os brasileiros  
maiores de dezessete anos, à data da eleição,  
alistados conforme a lei." 
Justificativa: 
A luta pela redução do limite mínimo de idade para aquisição da capacidade eleitoral embasa-se na 
realidade atual, que mostra, sobejamente a diferença entre o Brasil de há trinta anos e o Brasil de 
hoje.  
O progresso tecnológico, o avanço cultural, acarretaram, dentre outras coisas, o amadurecimento 
precoce para o exercício pleno da cidadania. O marco etário dos dezoito anos está defasado e 
anacrônico. Recuá-lo para dezesseis anos, no entanto, enseja controvérsia. Daí o oferecimento da 
sugestão contida na Emenda.  
Nas condições propostas, parece ao proponente, encaminha-se a questão para um meio ideal. Nem 
é mantida uma condição considerada ultrapassada, nem se promove alteração radical, suscetível de 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 98  

 

comprometer o regular exercício do processo democrático.  
Parecer:   
   Oferece o autor da emenda solução intermediária para fixação do marco etário do exercício pleno 
da cidadania.  
Nem os dezoito anos - limite hoje defasado nem os dezesseis, proposta ousada e, portanto, 
controvertida, segundo o autor da proposta. Daí sua opção pelos dezessete anos.  
Em que pese o ânimo conciliatório presente na sugestão, firmamos nossa posição pela maioridade 
eleitoral aos dezesseis anos, dadas as razões expostas em nosso relatório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00236 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Ao § 1o. do art. 2o. do Anteprojeto, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
§ 1o. O alistamento e o voto são  
obrigatórios, salvo as exceções legais." 
Justificativa: 
A facultativa do alistamento e, especialmente, do voto não é questão nova.  
A própria Comissão Afonso Arinos debateu-a, fixando-se, porém, na manutenção do princípio da 
obrigatoriedade.  
Expositores eméritos, presentes nesta Subcomissão, sustentaram convicentemente a preservação do 
princípio da obrigatoriedade.  
Sem anular os inúmeros argumentos em prol dessa posição, sustenta-se, apenas, que no interesse 
do aprimoramento do regime democrático, ao contrário do que supõe os defensores da 
facultatividade desse exercício cívico, ainda á a obrigatoriedade que responde mais efetivamente à 
necessidade democrática do aumento da participação popular no processo democrático. 
Convém asseverar que estamos emergindo de um cone de sombra cerca de ¼ de século – sob o 
qual apenas o título eleitoral era obrigatório; as eleições eram facultativas.  
A retomada do processo supõe, também, reeducação para a prática democrática. A noção de dever 
cívico, ínsita no voto, não se compadece com a facultatividade do seu exercício.  
Daí a presente Emenda, para cercar de maior resguardo a penosa retomada do processo 
democrático em nosso País.  
Parecer:   
   Pretende o autor da emenda converter em dever compulsório os atos de alistar-se e de votar.  
Em nosso Anteprojeto sustentamos, pelo contrário, tratar-se de prerrogativa ou direito que o cidadão 
exerce ou deixa de exercer, a seu único arbítrio.  
Entendemos, ademais, em sintonia com a consciência do Homem contemporâneo, que é melhor 
propor do que impor; persuadir do que obrigar; induzir pela educação do que coagir sob as penas da 
lei.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00237 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Ao art. 1o. do Anteprojeto, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 1o. O sufrágio é universal e direto; o  
voto é secreto. Os partidos políticos terão  
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representação proporcional, conforme a lei." 
Justificativa: 
A modificação proposta tem por meta restabelecer o sistema proporcional.  
Não desconhece o proponente a existência de distorções, comprometedoras do processo 
democrático, por causa de situações geradas nos desvãos da legislação ordinária competente.  
Todavia a primazia do sistema proporcional sobre o distrital, ainda que misto, está evidenciada de 
múltiplas maneiras. Haja vista, por exemplo, para as mais recentes constituições, feitas depois de 
ingentes e traumáticas esforços, na senda democrática. Não abraçaram o sistema distrital, nem sob a 
forma pura, nem sob a forma mista. Adotaram, na retomada do processo democrático, o sistema 
proporcional. É o caso da Espanha, de Portugal e do Peru, apenas para exemplificar. Isso não terá 
sido obra do acaso ou de uma predileção acrônica. Resultou de paciente e profunda reflexão política, 
inspirada na necessidade de fortalecer as instituições representativas e, por decorrência, o próprio 
regime democrático.  
Aduzo, por oportuno, os judiciosos comentários feitos por Osny Duarte Pereira sobre o tema: 
“Não partilhamos desta solução salomônica, metade proporcional e metade majoritária. Entendemos 
que o voto proporcional é ainda o mais democrático. O desvirtuamento de vontade eleitoral não nos 
parece que tenha decorrido do voto proporcional, mas de outros fatores que prevenimos em nosso 
ensaio ‘Nova República – Constituição Nova’, n° 77, página 132; n° 44, p. 86, p. 244 e nas propostas 
de emendas à lei eleitoral, sugeridas à p. 25 e seguintes, e não adotadas antes e nem agora no 
Anteprojeto. Além disso, ocorreu na eleição de 1986 o falseamento da indicação de candidatos no 
seio dos partidos. Raramente se realizou eleição interna para a lista a ser registrada na Justiça 
Eleitoral. Cada candidato que obteve a inscrição de seu nome, junto aos dirigentes do Parido, 
transformou-se, desde logo, em competidor de seus próprios correligionários e a disputa se tornou 
individual. Se o candidato dispunha de recursos, ou era bom comunicador com prática de televisão, 
levou vantagem. A distribuição do espaço adotada na televisão, por sua vez, pulverizou o tempo 
enfadonha a presença dos que não tinham boa viagem, ou lhes faltava força criativa para mensagens 
políticas. Os senadores reservaram a maior parte do tempo de escuta, para si mesmos, na lei 
eleitoral.  
Além disto, a eleição polarizou-se na escolha de governadores e uma célula complicada gerou 
milhões de votos nulos e em branco.  
A instituição do voto majoritário não removerá esses inconvenientes. Ao contrário, o poder econômico 
disporá de melhor campo para agir, como constatam os partidos populares na Europa. A 
impossibilidade de assegurar a igualdade do número de leitores em cada distrito uninominal, requisito 
sequer cogitado no art. 169 do Anteprojeto, vai permitir, aqui, a queixa existente nos países que 
adotaram o voto majoritário por distrito ou circunscrição. Surgirão, em consequência, tanto os distritos 
de população rarefeita com eleitores camponeses, ingênuos e desinformados, vítimas de seu 
isolamento no campo, com os distritos nos bairros populosos e de grandes indústrias, onde vive o 
operário altamente politizado. Surgirão, em consequência, latifundiários eleitos por algumas centenas 
de eleitores pobres e lideranças sindicais necessitando centenas de milhares de votantes para 
conquistar uma cadeira.  
A deformação da representação popular no Parlamento tornar-se-á intolerável e explosiva. Estas 
considerações estarão presentes ao debate.  
O Anteprojeto reduziu essas distorções à metade, conservando o sistema proporcional para a outra 
metade, porém ambos furados pela força do poder econômico, pela distorção do número mínimo de 
deputados para os Estados menores e máximo para os mais populosos; e, ainda, pela desigualdade 
de tratamento aos grandes e aos pequenos partidos.  
Entendemos que não se melhorou a fórmula para atingir representação democrática. ”  
(In Constituinte – Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, p. 62, Editora Universidade de Brasília) 
Assim, pela manutenção do sistema proporcional.  
Parecer:   
   Bate-se o autor da emenda pelo restabelecimento do sistema proporcional.  
Seus vigorosos argumentos não logram demover-nos da firme convicção de que o sistema distrital 
misto reúne as vantagens e descarta as desvantagens do sistema proporcional e o do distrital puro.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00239 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. do anteprojeto a seguinte redação:  
............................................  
"Art. 2o. São eleitores os brasileiros  
maiores de dezoito anos, alistados na forma da lei."  
Justificativa: 
O jovem de dezesseis anos ainda não está suficientemente maduro para o importantíssimo ato de 
votar, de escolher os representantes do povo. A redação tradicional é bem melhor que a do 
anteprojeto.  
Parecer:   
   Empenha-se o autor da emenda em elevar para os dezoito anos o limite mínimo de idade para o 
exercício do voto, sob a alegação de que o jovem de dezesseis anos não está maduro 
para manifestar sua escolha eleitoral.  
Estaríamos de acordo com o Autor da proposta, antes do advento da era eletrônica, que tanto tem 
concorrido para o amadurecimento precoce das novas gerações.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00240 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios  
para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as  
exceções previstas em lei."  
Justificativa: 
O voto não é um direito que o cidadão deve usar com liberdade de exercê-la ou não, como pregava 
Rousseau, mas uma função obrigatória do cidadão, como pensava Sieyes. A liberdade de 
alistamento não pode, de maneira nenhuma ser admitida. O direito de cidadania é a vinculação 
política do homem ao país onde nasceu. Deixar de alistar-se é deixar de ser cidadão; é desrespeitar 
ao máximo a pátria. 
Da forma como foi redigido o parágrafo 1º do artigo 2º do Anteprojeto é um retrocesso que não se 
pode admitir de maneira alguma. É princípio antidemocrático, pois se sabe que as classes menos 
favorecidas não se interessarão pelo voto se não for obrigatório.  
Parecer:   
   Pretende a emenda converter em dever compulsório os atos de alistar-se e de votar.  
Em nosso Anteprojeto, sustentamos, pelo contrário, tratar-se de direito ou prerrogativas que o 
cidadão exerce ou deixa de exercer, a seu único arbítrio.  
Entendemos, ademais, em sintonia com a consciência do Homem contemporâneo, que é melhor 
propor do que impor; persuadir do que obrigar; induzir pela educação do que coagir sob as penas da 
lei.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00243 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
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   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   O § 1o. do art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
............................................  
§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios." 
Justificativa: 
O alistamento deve ser obrigatório para os brasileiros. 
É pela porta do alistamento eleitoral que se tem acesso aos domínios da cidadania.  
O voto também deve ser obrigatório para todos os cidadãos.  
Deve ser mantida a tradição iniciada com a Constituição de 1946, com o alistamento e o voto 
obrigatórios.  
As eleições são, talvez, o fato mais importante de um regime democrático de governo. Representam 
a forma mais concreta de viabilizar a democracia, entendida esta como governo do povo, pelo povo, 
para o povo, porque dizem, de maneira direta, com a escolha é feita, com e quem o poder político é 
atribuído, entre indivíduos e grupos.  
Através delas é que se pode ter o retrato, o mais perfeito possível, das preferências e inclinações do 
eleitorado, que determinam a continuidade ou mudança nos quadros partidários, bem como a 
rotatividade de pessoas e de partidos no poder.  
Parecer:   
   Pretende o Autor da emenda converter em dever compulsório os atos de alistar-se e de votar.  
Em nosso Anteprojeto, sustentamos, pelo contrário, tratar-se de direito ou prerrogativa que o cidadão 
exerce ou deixa de exercer, a seu único arbítrio.  
Entendemos, ademais, em sintonia com a consciência do Homem contemporâneo, que é melhor 
propor do que impor; persuadir do que obrigar; induzir pela educação do que coagir sob as penas da 
lei.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, DOS DIREITOS COLETIVOS E DAS GARANTIAS - I 
 
EMENDA:00008 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
São também inelegíveis: 
"Os dirigentes partidários que exercem cargos  
nas respectivas Comissões Executivas quer Federal,  
Estadual ou Municipal, a não ser que se licenciem  
- de seus cargos partidários pelo menos 6 (seis)  
meses antes das eleições a que pretendem concorrer"  
"Os condenados por crimes de quaisquer  
natureza desde que a pena tenha sido superior a 2  
(dois) anos de reclusão, cuja sentença tenha  
transitado em julgado, a não ser que devidamente  
reabilitados perante a Justiça competente".  
Os devedores de importâncias superiores a 250  
(duzentos e cinquenta) salários mínimos, cujos  
débitos estejam sendo cobrados judicialmente e não  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/subcomissao1b
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garantam a execução com bens suficientes".  
"Os réus denunciados em mais de 3 processos  
nos quais, a pena mínima em cada um deles, seja  
superior a 1 (um) ano de reclusão". 
Justificativa: 
Por ocasião da apresentação de emendas na subcomissão dos Direitos Políticos, Coletivos e 
Garantias, apresentada pelo signatário a mesma emenda, por parecer n. 1 B0076-3, a mesma foi 
rejeitada por entender o Relator que se tratava de sugestão e não de emenda.  
Volto a reapresentar, agora em forma de Emenda e nos termos do Regimento Interno, o que entendo 
necessário, dentre outras normas, para que haja uma seleção, sob o aspecto moral e social de 
representantes do povo.  
Constantemente somos cobrados a respeito pela população e entendemos como justa a nossa 
reivindicação, inclusive aguardando suprimentos dessa egrégia Comissão para que a vida pública 
seja sanada com relação a pessoas que não podem exercer mandatos populares.  
Parecer:   
   A Emenda manda incluir, onde couber, hipóteses de inelegibilidades, desta forma:  
"São também inelegíveis:  
"os dirigentes partidários que exerçam cargos nas respectivas comissões Executivas quer Federal, 
Estadual ou Municipal, a não ser que se licenciem de seus cargos partidários pelo menos 6 (seis) 
meses antes das eleições a que pretendam concorrer".  
"os condenados por crimes de quaisquer natureza desde que a pena tenha sido superior a 2 (dois) 
anos de reclusão, cuja sentença tenha transitado em julgado, a não ser que devidamente reabilitados 
perante a Justiça competente".  
"os devedores de importâncias superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, cujos débitos estejam 
sendo cobrados judicialmente e não garantam a execução com bens suficientes".  
"os réus denunciados em mais de 3 (três) processos nos quais a pena mínima em cada um deles, 
seja superior a l (um) ano de reclusão".  
Não atinamos com a necessidade de os dirigentes partidários se licenciarem de seus cargos, para 
concorrerem às eleições, sob pena de inelegibilidade. São funções de natureza política e cujo 
exercício é perfeitamente compatível com a moralidade exigível para o exercício do mandato.  
Por outro lado, tornar inelegíveis os devedores que estejam submetidos a cobrança judicial, ou que 
estejam denunciados em mais de 3 (três) processos, ainda sem qualquer condenação, seria negar 
validade ao princípio já consagrado, segundo o qual todo cidadão é considerado inocente, até o 
trânsito em julgado da sentença condenatória.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00045 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias.  
Suprimam-se os artigos 13 a 18, seus  
Parágrafos, incisos e alíneas do Anteprojeto. 
Justificativa: 
A supressão proposta justifica-se, de um lado, tendo em vista que vários desses dispositivos tratam 
de matéria pertinente à Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos; de outro, porque há 
dispositivo cujo conteúdo não é de natureza constitucional, mas infraconstitucional.  
Parecer:   
   Dispõe sobre a supressão dos artigos 13 a 18 do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos 
Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, de vez que vários desses dispositivos tratam de matéria 
pertinente à Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos e porque "Há dispositivo cujo 
conteúdo não é de natureza constitucional, mas infraconstitucional".  
Os dispositivos mencionados acima cuidam das condições de elegibilidade, de várias hipóteses de 
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inelegibilidade e da impugnação do mandato parlamentar perante a Justiça Eleitoral.  
Esta Comissão cuida, com propriedade, dos direitos políticos aos quais está afeto o assunto das 
inelegibilidades, razão porque sua disciplina nela deve permanecer.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00067 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber:  
Art. - Além de outras, previstas nesta  
Constituição, são condições de elegibilidade:  
I - a filiação a partido político, pelo prazo  
que a lei complementar exigir, salvo nas eleições  
para Presidente e Vice-Presidente da República. 
II - a escolha em convenção partidária em cada pleito. 
III - o domicílio eleitoral na circunscrição,  
pelo prazo de um ano.  
Art. - Lei Complementar definirá os casos  
e os prazos de inelegibilidade, visando a preservar,  
considerar a vida pregressa dos candidatos:  
I - o regime democrático  
II - a probidade administrativa 
III - a normalidade e a legitimidade das  
eleições contra a influência ou o abuso do  
exercício da função, cargo ou emprego público da  
administração direta ou indireta, ou do poder econômico  
§ 1o. - São inelegíveis:  
a) para os mesmos cargos, quem houver  
exercido, por qualquer tempo, no período  
imediatamente anterior, os de Presidente da  
República, de Governador e de Prefeito  
b) quem houver sucedido ao titular ou, dentro  
de seis meses anteriores ao pleito, o tiver  
substituído em qualquer dos cargos da alínea a 
c) no território de jurisdição do titular, o  
cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o  
segundo grau ou por adoção do Presidente da  
República, de Governador de Estado ou Território  
de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro  
de seis meses anteriores ao pleito, salvo se já  
titular de mandato eletivo e candidato a reeleição 
d) ocupante titular ou interino de cargo,  
emprego ou função cujo exercício possa influir  
para perturbar a normalidade ou tornar duvidosa a  
legitimidade das eleições, salvo se se afastar  
definitivamente de um ou de outro no prazo  
estabelecido em lei, o qual não será maior de 6  
(seis) nem menor de 2 (dois) meses anteriores ao  
pleito, estipulados desde já o seguinte:  
1) Presidente da República, Governador e  
Prefeito - seis meses  
2) Ministro de Estado ou Secretário de  
Estado, que não seja membro do Poder Legislativo  
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Federal ou Estadual - seis meses  
3) Presidente, Diretor, Secretário-Geral,  
Sub-Secretário, Superintendente de órgão da  
administração pública direta ou indireta,  
incluídas as Fundações públicas e sociedades de  
economia mista - seis meses quando candidato a  
cargo municipal - três meses. 
Justificativa: 
A disciplina das inelegibilidades, deve ser a exceção.  
No anteprojeto da Comissão nomeada pelo Executivo, os termos são amplos em consonância com a 
tradição democrática brasileira da Constituições de 1891, 1934 e 1946. São eliminados assim os 
casuísmos constantes da Carta outorgada pelos militares em 1969 e que não constaram sequer da 
Constituição de 1967.  
Com a irrelegibilidade, de que trata o art. 157, § 1°, da atual emenda em vigor.  
A presente sugestão propõe a redação do anteprojeto da Comissão presidida pelo Professor Afonso 
Arinos.  
Parecer:   
   A análise da Emenda permite as seguintes considerações:  
a) o sugerido no parágrafo 1o está atendido pelo esboço de anteprojeto, que acresce às funções 
listadas pelo Autor mais o Vice-Presidente da República, os Vice-Governadores e os Vice-Prefeitos;  
b) o prazo de desincompatibilização, proposto na alínea "a", parágrafo 1o. da Emenda, para os casos 
apontados, está previsto no esboço;  
c) a alínea "b", parágrafo 1o. da Emenda concorda com o previsto no esboço;  
d) a alínea "c", parágrafo 1o. da Emenda em tudo concorda com o esboço, exceto pelo fato de o 
Autor acrescentar a expressão salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição", 
constante do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos. A referência à "irregularidade de que trata o 
art. 157, parágrafo 1o. da atual Emenda em vigor", deve ser entendida como  
a "irreelegibilidade" prevista na alínea "a" do parágrafo único do art. 151 da Emenda Constitucional 
número 1, de 17 de outubro de l969;  
e) a alínea "d", parágrafo 1o., da Emenda, por igual não discorda, no geral, da redação dada ao 
esboço, salvo por, transcrevendo disposições do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, 
acrescentar as expressões "o qual não será maior de 6 nem menor de 2 meses anteriores ao pleito", 
"que não seja membro do Poder Legislativo Federal ou Estadual" e "sociedades de economia mista".  
Nada obsta, portanto, a que concordemos com as alterações sugeridas, consideradas as 
ponderações anteriores. 
   
   EMENDA:00111 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias.  
Dê-se ao § 1o, do art. 11, a seguinte redação:  
"Art. 11 - ..................................  
..................................................  
§ 1o. - o alistamento e o voto não são obrigatórios; ". 
Justificativa: 
Na forma do caput do artigo 11 há, pelo anteprojeto, uma inegável contradição na redação proposta 
no parágrafo primeiro. Ora, o ilustre relator, bem como os membros da subcomissão, concordam que 
votar é um direito. Aliás, nisso, estão de acordo com a lógica do pensamento democrático. Todavia, 
logo a seguir, no parágrafo que ora emendamos, vem a negação do princípio quando pretendem 
repetir o erro tantas vezes cometidos nas constituições anteriores, inclusive na vigente, o 
estabelecimento da obrigatoriedade! 
Votar é um direito ou um dever? 
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A futura Constituição há de corrigir o equívoco. É o que esperamos, com o acatamento, desta 
emenda.  
Parecer:   
   Com Emenda submetida ao Anteprojeto da Subcomissão 1-b, o ilustre Constituinte Maurício Corrêa 
tentou tornar facultativa a obrigatoriedade ali defendida para o alistamento eleitoral e o voto, para 
maiores de 18 anos. Com proposição semelhante àquela, volta o nobre Senador à carga, 
argumentando que há inegável contradição entre o "caput" do artigo e seu parágrafo 1o. Enquanto o 
"caput" afirma que votar é um direito, a alínea nega o princípio, impondo a obrigatoriedade. 
E pergunta: "Votar é um direito ou um dever?"  
A posição da Subcomissão, que esposamos, é a de que o voto é um direito e é também um dever. 
Numa democracia que ensaia ainda os seus primeiros passos, a dicotomia direito ou dever, no 
concernente a voto eleitoral, não tem lugar. A cidadania deve votar por direito e por dever. Com o 
voto obrigatório, a abstenção registrada em 1986 já foi alarmante, facultado o comparecimento, 
teríamos um país eleitoralmente dominado por uma minoria insignificante, mera massa de manobra 
dos interesses escusos que sempre rondam as jovens democracias. Para reflexão do eminente 
Senador, jurista e aguerrido batalhador pelos direitos da cidadania, a informação de que tanto 
nos Estados Unidos como na França, países que se destacam pela alarmante abstenção do 
eleitorado, já se pensa em tornar o voto obrigatório, como meio de revigorar essa lídima expressão da 
soberania do povo.  
Rejeitamos, pois, a respeitável Emenda. 
   
   EMENDA:00153 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dá nova redação ao Art. 14 do Anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos Políticos e dos Direitos  
Coletivos e Garantias:  
Art. 14 - São inelegíveis os inalistáveis e  
os menores de dezoito anos. 
Justificativa: 
Para a elegibilidade, são requisitos indispensáveis: o alistamento eleitoral e a maioridade de dezoito 
anos, propostos pelo anteprojeto.  
O analfabeto, excluído do art. 14, deve ser incluído entre os inalistáveis, conforme emenda proposta 
para o § 2° do Art. 11, do anteprojeto. A experiência no pleito de 1986, onde a participação do 
analfabeto foi grandemente onerosa e prejudicial, nos aconselha a dispensar a participação do 
analfabeto nos próximos pleitos eleitorais, ao tempo em que o Governo deve assumir a 
responsabilidade pela alfabetização de todos os brasileiros.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte Enoc Vieira, com a Emenda em foco, alterar a redação do esboço do 
Anteprojeto do Relator, para de novo excluir os analfabetos do processo eleitoral. O nobre Deputado 
entende que a participação do analfabeto no pleito de 1986 "foi grandemente onerosa e prejudicial" 
dispensando-se por isso sua participação nas próximas eleições.  
Discordamos desse respeitável ponto de vista. A nosso ver, o voto do analfabeto foi um fato marcante 
na evolução do processo democrático. Os iletrados representam cerca de 40% da população adulta 
brasileira, e não podiam continuar mantidos à distância das urnas eleitorais, como se párias 
fossem, obrigados tão-somente a trabalhar, a pagar impostos e a contribuir para a riqueza do País.  
Demais, sobre não estarmos convencidos de que é acerbada a conclusão a que chegou o nobre 
Constituinte, de que "a participação do analfabeto foi grandemente onerosa e prejudicial" às eleições 
de 1986, entendemos que o exercício do voto tornará o iletrado mais desenvolto no próximo pleito e, 
sem dúvida, mais experiente ainda no pleito seguinte. Mas estamos de acordo com o ilustre 
Deputado, em que "o Governo deve assumir a responsabilidade pela alfabetização de todos os 
brasileiros".  
Pela rejeição da Emenda. 
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   EMENDA:00154 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Suprima-se do Anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos Políticos e dos Direitos Coletivos e  
Garantias o § 5o. do Art. 11. 
Justificativa: 
A regra do § 5° do art. 11 é inovadora no direito e na tradição brasileira. Nunca o direito do voto e a 
elegibilidade foram prerrogativas de estrangeiros.  
O simples fato do estrangeiro residir no País há mais de cinco anos e exercer atividade produtiva não 
lhe deve ser facultado o direito de votar e de ser votado, mesmo na circunscrição territorial onde 
resida.  
O direito de votar e ser votado é privativo do brasileiro e nunca do estrangeiro, salvo se, em tratado 
internacional, o País do estrangeiro der igual tratamento ao brasileiro residente em seu território.  
Parecer:   
   Trata-se de proposição objetivando suprimir o § 5o do artigo 11 do Anteprojeto, assim eliminando a 
possibilidade de o estrangeiro, residente e domiciliado no Brasil, há mais de cinco anos contínuos, 
que exerça atividade produtiva, facultativamente possa exercitar o voto e ter direito à elegibilidade, 
exclusivamente no município em que tenha domicílio eleitoral.  
Não podemos acolher a Emenda, pois não nos convence a argumentação. Se a norma "é inovadora 
no direito e na tradição brasileira", só por isso não deve ser eliminada do texto.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00155 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 2o. do Art. 17 do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos  
e dos Direitos Coletivos e Garantias:  
§ 2o. - São inelegíveis, no território de  
jurisdição do titula, o cônjuge e os parentes  
consanguíneos ou afins, até o terceiro grau ou por  
adoção, do Presidente da República, de Governador  
de Estado, do Distrito Federal ou de Território e  
de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro  
de 9 (meses) anteriores do pleito. 
Justificativa: 
A inelegibilidade aqui pretendida justifica-se face ao tráfico de influência que há muito se verifica, 
constituindo-se prática comum dos que têm se aproveitado do Poder de modo inescrupuloso em 
benefício próprio ou de outrem.  
Daí a necessidade de instituir-se o prazo de 9 (nove) meses como período mínimo, com determinado 
neste parágrafo.  
Parecer:   
   Trata-se de estender, do segundo para o terceiro grau, o parentesco consanguíneo ou afim, que 
torna inelegível o candidato, no território de jurisdição do titular, além de aumentar, de seis para nove 
meses anteriores ao pleito o prazo de desincompatibilização dos substitutos do Presidente da 
República, de Governador de Estado, do Distrito Federal ou de Território e de Prefeito.  
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Parece-nos que a redação, convalidada no texto do esboço do Anteprojeto, preserva suficientemente 
as eleições do "tráfico de influência", acertadamente combatido pelo ilustre autor da Emenda.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00159 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dá nova redação ao Parágrafo único do Art. 16  
do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos  
Políticos e dos Direitos Coletivos e Garantias.  
Parágrafo único - Para concorrerem a outros  
cargos, o Presidente e o Vice-Presidente da  
República, Governadores e Vice-Governadores de  
Estados e Prefeitos e Vice-Prefeitos devem  
renunciar 1 (um) ano antes do pleito. 
Justificativa: 
A desincompatibilização pelo prazo de 1 (um) ano antes do pleito eleitoral é na realidade o tempo 
mínimo indicado para que o postulante aos cargos eletivos não faça uso da máquina administrativa 
em seu benefício pessoal, como se tem verificado na prática com a elevação dos gastos públicos nos 
períodos pré-eleitorais.  
Parecer:   
   Trata-se de aumentar, de seis para doze meses, o prazo assinalado no parágrafo único do art. 16 
do Anteprojeto de renúncia, para concorrerem a outros cargos, do Presidente e do Vice-Presidente da 
República, Governadores e Vice-Governadores de Estado e Prefeitos e Vice-Prefeitos.  
Preferimos manter o prazo de seis meses aprovado pela Subcomissão, pois entendemos que assim 
as eleições estão perfeitamente resguardadas do uso da máquina administrativa em benefício do 
candidato.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00160 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 1o. do Art. 11 do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos  
e dos Direitos Coletivos e Garantias:  
§ 1o. - O alistamento e o voto são  
facultativos para todos os brasileiros de ambos os sexos. 
Justificativa: 
O direito do voto deve ser assegurado a todo brasileiro alfabetizado, maior de dezesseis anos e em 
pleno gozo de seus direitos políticos. Não pode, no entanto, esse direito ser transformado em dever.  
O regime democrático assegura ao cidadão o direito de optar, livremente, por tornar-se ou não eleitor. 
O contrário disto seria violentar a vontade desse cidadão, fato que contrariará o espirito e a letra 
desta Constituição. 
Não confundir direito com dever para um assunto considerado foro íntimo do indivíduo.  
Parecer:   
   Volta à discussão o tema do voto facultativo, ou voluntário, em oposição ao voto obrigatório, 
previsto no § 1o. do artigo 11 do Anteprojeto.  
A nível de Subcomissão, os senhores Constituintes preferiram manter a obrigatoriedade do voto, do 
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que resulta vencida a tese do voto facultativo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00161 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dá nova redação ao Art. 17 do Anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos Políticos e dos Direitos  
Coletivos e garantias:  
Art. 17 - São inelegíveis: o ocupante,  
titular ou interino de cargo, emprego ou função,  
cujo exercício possa influir para perturbar a  
normalidade ou tornar duvidosa a legitimidade das  
eleições, salvo se se afastar definitivamente, de  
um ou de outro, no prazo estabelecido em lei,  
estipulados desde já os seguintes: Ministro de  
Estado e Secretário-Geral de Ministério;  
Secretário de Estado e Secretário-Geral;  
Presidente, Secretário-Geral, Secretário,  
Superintendente e Diretor de Órgãos da  
Administração Pública Direta ou Indireta,  
incluída as Fundações instituídas pelo Poder  
Público - 9 (nove) meses, reduzidos a 6 (seis)  
meses, quando candidato a cargo municipal. 
Justificativa: 
A ação inescrupulosa de alguns dirigentes tem permitido que as instituições e os órgãos ligados à 
administração pública direta e indireta sirvam de instrumentos propiciadores de benefícios de ordem 
pessoal ou de terceiros, objetivando lucros políticos que resultam na escalada dos cargos eletivos.  
Posto isto, torna-se plenamente justificável os prazos inseridos neste artigo.  
Parecer:   
   A Emenda pretende acrescentar ao art. 17 do Anteprojeto também os diretores de órgãos da 
Administração Pública direta e indireta, incluídas as fundações instituídas pelo poder público além de 
aumentar de 6 para 9, e de 4 para 6, os prazos de desincompatibilização.  
Ao texto já aprovamos Emenda acrescentando as sociedades de economia mista. Não acreditamos, 
no entanto, que o acolhimento desta preposição quanto ao prazo de desincompatibilização, seja 
imperativa para que as eleições permaneçam resguardadas do uso da máquina administrativa 
em benefício do candidato.  
A Emenda já está comtemplada no esboço do Anteprojeto, à exceção do prazo de 
desincompatibilização, que não deve ser ampliado, por necessidade.  
Pela aprovação parcial.  
Dá nova redação ao art. 17 do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos e os Direitos 
Coletivos e Garantias:  
Art.17 - São inelegíveis : O ocupante, titular ou interino de  
cargo, emprego ou função, cujo exercício possa influir para  
perturbar a normalidade ou tornar duvidosa a legitimidade  
das eleições , salvo se se afastar definitivamente , de um ou  
de outro, no prazo estabelecido em lei, estipulados desde já  
os seguintes: Ministro de Estado e Secretário -Geral;  
Presidente , Secretário-Geral, Secretário, Superintendente  
e Diretor de Órgãos da Administração pública Direta ou  
Indireta, incluídas as fundações instituídas pelo poder  
público - 9 (nove) meses, reduzidos a 6 (seis) meses, quando  
candidato a cargo municipal. 
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   EMENDA:00162 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 2o. do Art. 11 do  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos  
e dos Direitos Coletivos e Garantias:  
§ 2o. - Não podem alistar-se os que não  
saibam exprimir-se em idioma nacional, os que  
estejam privados dos direitos políticos e os analfabetos. 
Justificativa: 
Além dos que não tenham domínio do idioma nacional e daqueles que estejam privados dos direitos 
políticos, os analfabetos também não deverão alistar-se, visto a experiência negativa da participação 
dos mesmos no último pleito eleitoral, que resultou numa expressiva quantidade de votos nulos e 
brancos, os quais, em alguns Estados da Federação, foram superiores aos válidos. Por outro lado, os 
gastos com o alistamento e a manutenção dos analfabetos até a manifestação do voto, foram 
bastante consideráveis, o que justifica a não continuação dos mesmos como eleitores.  
Parecer:   
   A emenda objetiva acrescentar ao elenco dos que não podem alistar-se, os analfabetos. Entende o 
autor que "a experiência negativa da participação dos mesmos no último pleito eleitoral resultou numa 
expressiva quantidade de votos nulos e brancos".  
Aduz, ainda, que "os gastos com o alistamento e a manutenção dos analfabetos até a manifestação 
do voto foram bastante consideráveis, o que justifica a não continuação dos mesmos como 
eleitores".  
Entendemos, contrariamente ao ilustre autor da proposição, que o parágrafo 2o. do artigo 11 do 
anteprojeto não deve ser modificado. Os votos nulos e brancos das últimas eleições podem ser, 
também, resultado do não convencimento do eleitor com os programas dos partidos e com a 
mensagem dos candidatos. Prosseguindo, assegurando o voto do analfabeto, não estaremos 
discriminando parcela significativa da população brasileira, mas contribuindo de modo efetivo  
para o aperfeiçoamento do exercício do voto.  
Emenda rejeitada. 
   
   EMENDA:00166 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se, no § 3o., do Art. 11 do  
Anteprojeto Constitucional, elaborado pela  
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos  
Coletivos e Garantias, o dispositivos abaixo, de  
modo a assegurar a seguinte redação ao citado parágrafo:  
§ 3o. - O sufrágio popular é universal e  
direto, e o voto secreto proporcional, nas  
eleições para cargos legislativos e executivos.  
Para esse fim as mesas receptoras de cabines  
indevassáveis, apropriadas, de modo a assegurar a  
privacidade e tranquilidade de cada eleitor, no  
momento do voto. 
Justificativa: 
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A experiência tem demonstrado que vem se tornando uma prática, a falta de privacidade no momento 
do voto. As eleições passadas comprovam o fato.  
As antigas cabines, feitas de peças de madeira e pano – que permitiam ao eleitor pudesse 
tranquilamente nela fazer sua opção cívica – têm sido substituídas por um simples anteparo de 
papelão, colocados sobre uma pequena mesa, que fica devassada aos olhos de todos os circulantes, 
obrigado o eleitor a um certo constrangimento.  
Aliem-se a isso, os problemas que enfrentam os leitores semianalfabetos que, muitas vezes, trazem 
de casa seu modelo já orientado para a votação, não podendo utilizá-lo por uma natural inibição.  
Esse fato, a nosso ver, muito contribui para um grande número de votos em branco, na última 
eleição.  
Há, pois, que resguardar, ao máximo possível essa privacidade do cidadão, no momento do seu livre 
exercício do voto secreto.  
Parecer:   
   A emenda aditiva do nobre constituinte ELIEL RODRIGUES está, em sua primeira parte, 
plenamente atendida no inciso II do artigo 13 do capítulo DA SOBERANIA DO POVO.  
O dispositivo estabelece que O POVO EXERCE A SOBERANIA pelo sufrágio universal, secreto e 
com igual peso eleitoral, no provimento das funções de governo e legislação. A emenda pede 
eleições para cargos legislativos e executivos.  
Não podemos, entretanto, acolher a proposição consubstanciada na segunda parte. Entendemos que 
a Constituição não deve descer a pormenores como o proposto, relativamente à disposição de 
"cabines indevassáveis, apropriadas, de modo a assegurar a privacidade e a tranquilidade de cada 
eleitor no momento do voto". Não obstante, partilhamos da preocupação do ilustre deputado quanto à 
excessiva simplificação da antiga cabine indevassável, substituída no último pleito por um mero 
anteparo de papelão. Estamos, pois, de acordo em que a Lei Eleitoral deve assegurar ao eleitor o 
máximo de privacidade no momento do voto.  
Pelo exposto, consideramos a emenda prejudicada. 
   
   EMENDA:00188 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VIII do artigo 3o. a seguinte  
redação: "VIII - Pelo mandado de segurança" 
Justificativa: 
Creio que há um equívoco na menção ao recurso de amparo, no artigo 3°, próprio do Direito 
Mexicano. Se se quer implantá-lo, carece de definição e alcance. Daí a proposta para usar a 
expressão mandado de segurança.  
Parecer:   
   Objetiva o ilustre autor da emenda que a referência ao "recurso de amparo", inscrita no inciso VIII 
do artigo 3o. do anteprojeto, seja substituída pelo "mandado de segurança", tendo em vista que se 
trata de instituição própria do Direito mexicano.  
Na redação dada pelo esboço de anteprojeto, recomendamos o aproveitamento da lúcida e oportuna 
observação do nobre constituinte.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00219 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
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Suprima-se a frase, "transgressões eleitorais  
essas puníveis com a perda do mandato", do § 1o.  
do art. 18 do anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos Políticos, Coletivos e Garantias. 
Justificativa: 
Embora entendemos a intenção positiva do relator ao redigir esse parágrafo, consideramos que esse 
dispositivo, que ora propomos suprimir, poderia se transformar num instrumento permanente de 
ameaça aos mandatos parlamentares a ser utilizado intencionalmente para prejudicar os 
parlamentares mais combativos.  
Parecer:   
   Preocupa-se o nobre Deputado Haroldo Lima com a possibilidade de ser anulado, pela Justiça 
competente, mandato parlamentar obtido com violação da Lei Eleitoral. Acha que o dispositivo, 
aprovado no § 1o do art. 18 do Anteprojeto da Subcomissão 1-b, possa se transformar "num 
instrumento permanente de ameaça ao mandato", especialmente dos parlamentares mais 
combativos. A tese do ilustre Constituinte já foi defendida em Emenda apresentada no âmbito da 
Subcomissão, que, por isso, procurou meios de cercar o dispositivo de cautelas impeditivas de sua 
invocação por motivos subalternos.  
Assim, o parágrafo 1o do art.18 daquele Anteprojeto foi reescrito, ficando com a seguinte redação: "O 
mandato parlamentar poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de até seis meses após 
a diplomação, instruída a ação com provas conclusivas de abuso de poder econômico, corrupção ou 
fraude, transgressões eleitorais essas puníveis com a perda do mandato". Grifos nossos.  
Acrescentou-se ainda:  
"§ 2o. - Salvo decisão liminar do Juiz ante a prova dos autos, a ação de impugnação de mandato 
tramita em segredo de justiça".  
E mais:  
"§ 3o.- Convicto o juiz de que a ação foi temerária ou de  manifesta má fé, o impugnante será 
condenado à pena de dois a quatro anos de reclusão".  
Portanto, não tem fundamento os temores do eminente Constituinte, de mau uso do dispositivo, que 
se justifica em razão da dificuldade que sabidamente tem a Justiça competente de  apurar crimes 
eleitorais nos prazos que a Lei Eleitoral estabelece. Em geral, quando o abuso é apurado, o prazo 
está precluso.  
Por considerar positivo e de alcance moralizador dos pleitos eleitorais, acolhemos o dispositivos ao 
Anteprojeto desta Comissão, rejeitando, destarte, a Emenda supressiva.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00257 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 17 do anteprojeto "Dos  
Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e  
Garantias" a referência ao Ministro de Estado e  
Secretário de Estado. 
Justificativa: 
Esta Emenda é motivada por uma outra que tivemos oportunidade de oferecer, na qual incluímos o 
Ministro de Estado e o Secretário de Estado na hipótese de inelegibilidade absoluta.  
Parecer:   
   Excepcionalmente, por se tratar de matérias conexas, são aqui apreciadas três Emendas 
supressivas do eminente Senador Virgílio Távora: uma, visa a impedir que o Presidente e o Vice-
Presidente da República, os Governadores e Vice-Governadores  
de Estado, os Prefeitos e Vice-Prefeitos, e quem os houver substituído ou sucedido, por qualquer 
tempo, no período imediatamente anterior às eleições, no prazo constitucional de duração do 
mandato; outra estende a mesma inelegibilidade aos Ministros de Estado e Secretários de Estado; a 
terceira refere-se a ajustes decorrentes da inelegibilidade de Ministros e Secretários.  
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Na ótica do ilustre Constituinte, a desincompatibilização aos seis meses antes do pleito não é 
suficiente à moralidade administrativa e à lisura da eleição.  
As preocupações do nobre Senador pelo Ceará parecem-nos excessivas, pois equivalem a virtual 
suspensão da elegibilidade, pelos quatro anos seguintes ao do término do mandato, dos chefes de 
Executivo Federal, Estadual e Municipal, e de seus respectivos vices, e a igual penalização de 
Ministros de Estado e de Secretários Estaduais - e de todos os que os hajam sucedido ou substituído, 
ainda que temporariamente. E tudo isso em nome de pretensa moralização administrativa e da 
normalidade eleitoral.  
Não comungamos do pensamento do ilustre Constituinte. Como precauções ao uso ilegítimo do 
Poder Público em benefício eleitoral próprio, achamos suficiente que o Presidente e o Vice-
Presidente da República, os Governadores e Vice-Governadores - e quem os haja substituído ou 
sucedido dentro do semestre anterior ao pleito - se afastem de seus cargos, se pretenderem 
concorrer à eleição para outro cargo, seis meses antes do chamamento às urnas; para os demais 
altos executivos, inclusive ministros de Estado e Secretários Estaduais, parece-nos suficiente a 
desincompatibilização aos seis meses antes do pleito, ou aos quatro meses, se têm em mira 
cargos municipais.  
Pelo exposto, rejeitamos essas três Emendas. 
   
   EMENDA:00258 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto "Dos  
Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e  
Garantias" o seguinte artigo:  
"Art. São inelegíveis, para qualquer cargo  
eletivo, os Ministros de Estado e Secretários de  
Estado ou quem os houver substituído, por qualquer  
tempo, no quadriênio anterior às eleições." 
Justificativa: 
Pretende-se, com a presente Emenda, a moralização administrativa e entendermos que, para isso, 
não é suficiente o simples afastamento do titular da pasta nos seus meses anteriores ao pleito.  
Parecer:   
   Excepcionalmente, por se tratar de matérias conexas, são aqui apreciadas três Emendas 
supressivas do eminente Senador Virgílio Távora: uma, visa a impedir que o Presidente e o Vice-
Presidente da República, os Governadores e Vice-Governadores  
de Estado, os Prefeitos e Vice-Prefeitos, e quem os houver substituído ou sucedido, por qualquer 
tempo, no período imediatamente anterior às eleições, no prazo constitucional de duração do 
mandato; outra estende a mesma inelegibilidade aos Ministros de Estado e Secretários de Estado; a 
terceira refere-se a ajustes decorrentes da inelegibilidade de Ministros e Secretários.  
Na ótica do ilustre Constituinte, a desincompatibilização aos seis meses antes do pleito não é 
suficiente à moralidade administrativa e à lisura da eleição.  
As preocupações do nobre Senador pelo Ceará parecem-nos excessivas, pois equivalem a virtual 
suspensão da elegibilidade, pelos quatro anos seguintes ao do término do mandato, dos chefes de 
Executivo Federal, Estadual e Municipal, e de seus respectivos vices, e a igual penalização de 
Ministros de Estado e de Secretários Estaduais - e de todos os que os hajam sucedido ou substituído, 
ainda que temporariamente. E tudo isso em nome de pretensa moralização administrativa e da 
normalidade eleitoral.  
Não comungamos do pensamento do ilustre Constituinte. Como precauções ao uso ilegítimo do 
Poder Público em benefício eleitoral próprio, achamos suficiente que o Presidente e o Vice-
Presidente da República, os Governadores e Vice-Governadores - e quem os haja substituído ou 
sucedido dentro do semestre anterior ao pleito - se afastem de seus cargos, se pretenderem 
concorrer à eleição para outro cargo, seis meses antes do chamamento às urnas; para os demais 
altos executivos, inclusive ministros de Estado e Secretários Estaduais, parece-nos suficiente a 
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desincompatibilização aos seis meses antes do pleito, ou aos quatro meses, se têm em mira 
cargos municipais.  
Pelo exposto, rejeitamos essas três Emendas. 
   
   EMENDA:00259 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 16 do Anteprojeto "Dos Direitos  
Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias" a  
seguinte redação, revogando-se o seu parágrafo único:  
"Art. São inelegíveis para qualquer cargo  
eletivo o Presidente e o Vice-Presidente da  
República, os Governadores e Vice-Governadores de  
Estado, os Prefeitos e Vice-Prefeitos e quem os  
houver substituído por qualquer tempo, ou  
sucedido, no período imediatamente anterior às  
eleições no prazo constitucional de duração do mandato. 
Justificativa: 
Consideramos essa previsão normativa imprescindível para a moralização administrativa e 
normalidade das eleições.  
Parecer:   
   Excepcionalmente, por se tratar de matérias conexas, são aqui apreciadas três Emendas 
supressivas do eminente Senador Virgílio Távora: uma, visa a impedir que o Presidente e o Vice-
Presidente da República, os Governadores e Vice-Governadores  
de Estado, os Prefeitos e Vice-Prefeitos, e quem os houver substituído ou sucedido, por qualquer 
tempo, no período imediatamente anterior às eleições, no prazo constitucional de duração do 
mandato; outra estende a mesma inelegibilidade aos Ministros de Estado e Secretários de Estado; a 
terceira refere-se a ajustes decorrentes da inelegibilidade de Ministros e Secretários.  
Na ótica do ilustre Constituinte, a desincompatibilização aos seis meses antes do pleito não é 
suficiente à moralidade administrativa e à lisura da eleição.  
As preocupações do nobre Senador pelo Ceará parecem-nos excessivas, pois equivalem a virtual 
suspensão da elegibilidade, pelos quatro anos seguintes ao do término do mandato, dos chefes de 
Executivo Federal, Estadual e Municipal, e de seus respectivos vices, e a igual penalização de 
Ministros de Estado e de Secretários Estaduais - e de todos os que os hajam sucedido ou substituído, 
ainda que temporariamente. E tudo isso em nome de pretensa moralização administrativa e da 
normalidade eleitoral.  
Não comungamos do pensamento do ilustre Constituinte. Como precauções ao uso ilegítimo do 
Poder Público em benefício eleitoral próprio, achamos suficiente que o Presidente e o Vice-
Presidente da República, os Governadores e Vice-Governadores - e quem os haja substituído ou 
sucedido dentro do semestre anterior ao pleito - se afastem de seus cargos, se pretenderem 
concorrer à eleição para outro cargo, seis meses antes do chamamento às urnas; para os demais 
altos executivos, inclusive ministros de Estado e Secretários Estaduais, parece-nos suficiente a 
desincompatibilização aos seis meses antes do pleito, ou aos quatro meses, se têm em mira 
cargos municipais.  
Pelo exposto, rejeitamos essas três Emendas. 
   
   EMENDA:00265 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
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Texto:   
   Dar nova redação ao art. 3o. mediante a  
seguinte Emenda substitutiva:  
Art. 3o. O aperfeiçoamento da organização do  
Estado é um direito do cidadão, a ser exercido na  
forma da lei complementar, que deverá assegurar:  
I a manifestação popular, por intermédio de  
plebiscito, referendum ou consultas;  
II a iniciativa e o veto populares;  
III A revogação popular de mandatos;  
IV a participação política por intermédio de  
entes associativos;  
V a obtenção de esclarecimentos sobre a  
atuação da administração centralizada e  
descentralizada;  
VI o exercício de ação popular, pelo cidadão  
e pelos partidos políticos, que vise a anular atos  
lesivos ao patrimônio público ou de entidades de  
que o Estado participe. 
Justificativa: 
Os mecanismos de participação popular para o aperfeiçoamento da organização do Estado devem 
ser ampliados, com a expressa referência a novos instrumentos não contemplados no texto, 
deixando-se a disciplina minuciosa da matéria à lei complementar.  
Parecer:   
   A explicitação dos mecanismos de participação popular na organização e aperfeiçoamento do 
Estado, conforme sugerido pelo nobre Constituinte José Ignácio Ferreira, merece ser acolhida.  
Assim, constam eles dos capítulos referentes aos Direitos Coletivos, aos Direitos Políticos e aos 
Instrumentos jurídicos do esboço de anteprojeto.  
Pela Aprovação. 
   
   EMENDA:00276 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte ao Art. 11, do  
Anteprojeto aprovado pela Subcomissão I-b  
suprimindo-se as disposições em contrário:  
"O exercício do voto é opcional". 
Justificativa: 
Entendemos que o voto não pode ser obrigatório. A consciência de que os cargos eletivos têm que 
ser ocupados por lideranças representativas. Não se consegue através da imposição de que todos 
coloquem seus votos nas urnas. O povo precisa saber melhor informado da importância do voto, para 
que possa exercê-lo livremente.  
Parecer:   
   A emenda é no sentido de se instituir o voto opcional. Conforme argumenta o nobre Constituinte 
José Carlos Coutinho  
"O povo precisa ser melhor informado da importância do voto, para que possa exercê-lo livremente".  
Trata-se de assunto polêmico, amplamente discutido, e que divide as opiniões favoráveis e contrárias 
de políticos e cientistas sociais sobre a obrigatoriedade do voto.  
O estabelecimento do voto facultativo extensivo a todos os brasileiros, deixa de estar em consonância 
com o proposto no Anteprojeto, uma vez que entendemos como dever cívico o exercício do voto a 
partir dos dezoitos anos, mantendo a opção para os casos previstos no capitulo dos Direitos Políticos 
do esboço do Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00277 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 5o., do  
art. 11, do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão I-b:  
"§ 5o. - Aos estrangeiros residentes e  
domiciliados no Brasil, há mais de cinco anos  
contínuos, que tenham cônjuge ou filhos  
brasileiros e exerçam atividade produtiva é  
facultado o exercício do voto e o direito à  
elegibilidade no município em que tenham domicílio  
eleitoral". 
Justificativa: 
Acreditamos que não acarreta problemas para a vida política nacional se os indivíduos, casados com 
brasileiros e brasileiras, que assim, constituírem famílias, com filhos ou sem eles, puderem votar e 
serem eleitos nos pleitos municipais.  
Desta forma, contamos com o apoio de todos para a aprovação da referida emenda.  
Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte José Carlos Coutinho nova redação ao § 5o do Anteprojeto aprovado 
pela subcomissão 1-B, entendendo que aos "estrangeiros residentes e domiciliados no Brasil, há 
mais de cinco anos contínuos que tenham cônjuge ou filhos brasileiros e exerçam atividade produtiva" 
é facultado o alistamento e a ilegibilidade no município onde tenham domicílio eleitoral.  
Entendemos que o acréscimo proposto não se faz necessário, uma vez que o dispositivo citado não 
impossibilita os estrangeiros de constituírem família.  
A forma de redação adotada é abrangente, enquanto que a sugerida nos parece restrita, razão pela 
qual votamos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00288 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos  
Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias:  
Substitua-se a expressão "... 6 (seis) meses  
antes do pleito", contida no Parágrafo Único do  
art. 16 do Anteprojeto pela expressão "... um ano  
antes do pleito". 
Justificativa: 
Consideramos que o prazo de seis meses para a renúncia de ocupantes de cargos executivos que 
desejam concorrer a outros cargos é pequeno demais, possibilitando o risco de utilização indevida da 
máquina administrativa federal, estadual ou municipal em proveito próprio. Para evitar que isso 
ocorra, propomos que esse prazo seja ampliado para um ano antes das eleições.  
Parecer:   
   O nobre Constituinte Haroldo Lima, propõe Emenda modificativa dilatando para um ano o prazo de 
desincompatibilização dos ocupantes de cargos executivos nos planos federal, estadual e municipal, 
para concorrerem em eleições seguintes ao término de seu mandato. Entende ser pouco o prazo 
tradicional de seis meses, que adotamos.  
Mantemos a nossa posição, pelo que rejeitamos a respeitável Emenda. 
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   EMENDA:00292 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda do Anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias (I-b)  
I-B - Substitua-se o art. 14 do Anteprojeto  
da Subcomissão dos Direitos Políticos pelo que se segue:  
"Art. 14. - São elegíveis todos os alistados  
que não estejam cumprindo pena restritiva da  
liberdade, observadas as condições fixadas em lei". 
Justificativa: 
O estabelecimento da garantia do direito ao sufrágio político aos brasileiros com 16 anos vem de 
encontro a justa reivindicação dos jovens brasileiros. Julgamos fundamental por outro lado, que a 
participação política desse imenso contingente populacional representado pelos jovens se dê de 
maneira completa, daí a razão desta emenda, que contempla a totalidade desse direito.  
Além disso, a redação proposta por esta emenda estende a todos os demais alistados, incluindo os 
analfabetos, condições plenas de legibilidade.  
Parecer:   
   Pretende o nobre Constituinte José Genoíno uma total abertura às condições de ilegibilidade, 
argumentando que jovens e analfabetos, desde que alistáveis, podem ser ilegíveis.  
Somos sem dúvida, um país em que a população é predominantemente jovem e ávida de 
participação política efetiva. Porém, há que se considerar os desníveis regionais, os diferentes tipos 
de cultura e as dificuldades inerentes a cada um deles.  
A abrangência política que a emenda sugere, não condiz com a situação sócio-política econômica da 
atual sociedade brasileira.  
A verdadeira democracia passa, necessariamente, por etapas que ainda não foram totalmente, 
cumpridas.  
Dessa forma entendemos que as condições de inelegibilidade estabelecidas anteriormente devem ser 
mantidas no Capítulo dos Direitos Políticos do esboço do anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00294 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos Dir.  
Políticos, dos Dir. Coletivos e Garantias. I-b  
Ao Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos  
Dá a seguinte redação ao § 1o. do art. 11 e  
acrescenta um novo parágrafo a este artigo, que  
passa a ser o § 2o., renumerando-se os demais.  
§ 1o. - "É obrigatório o alistamento de todo  
brasileiro com dezesseis anos completos, não  
podendo ser excluído do alistamento eleitoral por  
razões de sexo, raça, grau de instrução, fortuna,  
convicção política, fé religiosa, profissão e  
condenação criminal.  
§ 2o. - O exercício do voto é sempre facultativo. 
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Justificativa: 
Pelo proposto no § 1º do artigo 11 do anteprojeto, o alistamento e o voto são obrigatórios.  
A emenda proposta estabelece o princípio do voto facultativo, instituto que consideramos 
imprescindível numa sociedade democrática.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte José Genoíno sugere nova redação ao § 1o. do art. 11, da Subcomissão 1-b, 
estabelecendo o princípio do voto facultativo, instituto que considera imprescindível numa sociedade 
democrática.  
É indubitável, que se pretende uma verdadeira democracia participativa, no entanto, o atual nível de 
politização não nos permite, ainda, esse "princípio geral".  
Quanto às condições estabelecidas para o alistamento eleitoral, não vemos conveniência, nem 
necessidade do acréscimo sugerido, pois, quando se estabelece que "todos os brasileiros" têm 
direitos, o termo é abrangente, independentemente de sexo, raça, instrução ou qualquer outra 
qualificação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00299 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja dada ao Parágrafo 1o., do Artigo 17, a seguinte redação:  
§ 1o. - São inelegíveis, em seu território de  
jurisdição, os oficiais-comandantes de Guarnições  
das Forças Armadas, de Policiais Militares de  
Estados, de Territórios e do Distrito Federal, de  
Corpos de Bombeiros Militares, salvo se se  
agregarem, com vencimentos, 6 (seis) meses antes  
do pleito; para os militares sem comando, a  
agregação com as mesmas vantagens, na data da  
Convenção Partidária em que foram indicados os  
candidatos. Os não eleitos serão automaticamente  
reintegrados à atividade, em suas respectivas  
Corporações, sem prejuízo funcional; os eleitos  
passarão à reserva com os direitos adquiridos. 
Justificativa: 
Não se pode preservar no serviço ativo, o militar, o policial-militar ou bombeiro, após as convenções 
partidárias.  
As convenções se realizam em período superior a 3 (três) meses do pleito. 
Parecer:   
   A sugestão do nobre Constituinte Paulo Ramos pretende estabelecer a agregação com 
vencimentos, para os militares sem comando, a partir da convenção partidária em que foram 
indicados candidatos.  
Embora ponderáveis, os argumentos apresentados de que não se pode preservar no serviço ativo o 
militar candidato, consideramos adequado o prazo que fixa em três meses a desincompatibilização, 
conforme esboço do anteprojeto, a fim de que o candidato após seu registro na Justiça Eleitoral 
possa desenvolver sua plataforma eleitoral.  
Além do que, é importante assegurar com eficácia a continuidade da prestação dos serviços 
inerentes à classe.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00314 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Substitua-se o Parágrafo 1o. do art. 11 do  
Anteprojeto elaborado pela Subcomissão dos  
Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e  
Garantias, pelo seguinte:  
"§ 1o. - O alistamento é obrigatório para  
todos os brasileiros, salvo as exceções previstas  
em lei, mas o voto é facultativo". 
Justificativa: 
Inserido no capítulo que trata dos “DIREITOS Políticos” do cidadão, o “caput” do artigo assegura a 
todos os brasileiros, desde que contem dezesseis anos na data da eleição o “DIREITO” do voto. 
O § 1º, porém, com a redação que lhe deu o Anteprojeto da Subcomissão, macula o princípio que se 
pretendeu consagrar no artigo, transmudando o que deveria ser um lídimo direito em obrigação 
coercitiva.  
Por ser um “DIREITO” o direito o exercício do voto, consentâneo com os princípios democráticos, não 
se pode torna-lo, de fato, um “dever”, assegurando-se ao cidadão decidir, livremente, quanto ao seu 
exercício.  
Não se pode deixar de reconhecer a importância da máxima, a ser seguida, guardava e nunca 
ouvida, de que “a lei não pode ser imposta aos indivíduos, a não ser que eles estejam de acordo com 
sua imposição”. A validade da lei, a força de onde ela tira sua legitimidade e marca-se de Justiça, é a 
concordância aos princípios elementares sobre os quais são elaborados. Não podem os imperativos 
legais emanarem de manifestações de apenas algum indivíduo ou inexpressivo grupo de indivíduos.  
Nem mesmo o caráter cogente que se manteve, nas ultimas Cartas, com relação ao exercício do 
“DIREITO” de voto, impediu que grande parcela da população descumprisse o imperativo 
constitucional. Mesmo os que, por motivos os mais variados, sujeitam-se á formalidade do voto, seu 
repúdio se manifesta através do voto “em branco”, a exemplo do que se viu, flagrantemente, nos 
últimos pleitos eleitorais. Importa ser realista. O voto, como “DIREITO”, é aceito pela população 
brasileira que, porém, abomina a “OBRIGAÇÃO” que se lhe tenta impingir. De que adianta manter a 
obrigatoriedade do voto, para apenas retirar das urnas mim punhado de papel em branco? 
Pretender manter a obrigatoriedade do voto é manter-se afastado da realidade nacional, facilmente 
identificável em qualquer manifestação plebiscitaria.  
Parecer:   
   Contrariando o princípio da obrigatoriedade do voto para todos os brasileiros, salvo as exceções 
legais, já consagrados no esboço de anteprojeto que apresentamos, a emenda propõe que o voto 
seja facultativo, a pretexto de que não é consentâneo com os princípios democráticos tornar o que é 
um "direito" em um "dever". Quanto ao seu exercício, quem deve decidir é o cidadão.  
Assinala Pontes de Miranda que o direito de sufrágio não é só um direito individual mas é também 
função pública, é função de instrumentação do povo, sendo, portanto, direito e dever, a um só tempo.  
O voto é o instrumento através do qual o povo exerce a soberania de que é titular. Por essa razão, 
deve ser obrigatório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00364 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ALEXANDRE COSTA (PFL/MA) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 13 do Capítulo dos Direitos  
Políticos o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único. A elegibilidade daqueles  
proibidos do exercício de atividade político-  
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partidária independe de prévia filiação a partido  
político, sujeita, entretanto, aos prazos de  
desincompatibilização previstos em lei." 
Justificativa: 
A elegibilidade do cidadão decorre da própria cidadania, da sua condição de eleitor, não se 
justificando o impedimento absoluto de acesso a cargos eletivos daqueles servidores públicos que, 
em razão da função exercida não podem ser filiados a partidos políticos.  
Parecer:   
   Não se coaduna com a ideologia proposta no esboço do ante- projeto a instituição de candidato 
EXTRAPARTIDÁRIO, pois se abririam possibilidade a verdadeiras "aberrações políticas".  
A ilegibilidade dos servidores públicos, observados os prazos de desincompatibilização e a filiação 
partidária, são princípios já estabelecidos no esboço da razão, pela qual, rejeitamos a emenda. 
   
   EMENDA:00365 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ALEXANDRE COSTA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se § 5o. ao art. 17 do Anteprojeto  
da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos  
Direitos Coletivos e Garantias, com a seguinte redação:  
"Art. 17. ...............................  
§ 5o. São igualmente inelegíveis aqueles que,  
impedidos de atividade político-partidária em  
razão de cargo ou função pública, não se  
licenciarem 6 (seis) meses antes do pleito a que  
se candidatarem, dispensados, todavia, de prévia  
filiação partidária." 
Justificativa: 
A compulsoriedade da licença se impõe para impedir que agentes do Estado possam se valer do 
exercício do cargo ou função como instrumento de ação político-partidária, aplicando-se o princípio 
moralizador do prévio afastamento, para preservação do interesse público.  
Parecer:   
   O nobre Constituinte Alexandre Costa propõe Emenda modificativa no capítulo dos direitos 
políticos, dispondo que "são igualmente inelegíveis aqueles que, impedidos de atividade político-
partidária em razão de cargo ou função pública, não se licenciarem seis meses antes do pleito a que 
se candidatem dispensados, todavia, de prévia filiação partidária".  
Entendemos que, no que respeita à inelegibilidade condicional o pleito do ilustre Senador do 
Maranhão está atendido desde o primeiro esboço do nosso Anteprojeto, que acompanhou 
as conclusões da Subcomissão 1-B no capítulo dos direitos políticos; desse trabalho, deixamos de 
aproveitar, precisamente, um dos pontos agora defendidos na Emenda Alexandre  
Costa: a dispensa da filiação partidária. Neste caso, estamos em desacordo. É nosso entender que a 
candidatura independente desserve um dos objetivos que devem ser atingidos no presente estágio de 
desenvolvimento da nossa democracia: o reforço das estruturas político-partidárias.  
Pelo exposto, consideramos a Emenda prejudicada. 
   
   EMENDA:00378 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Adicione-se ao art. 10 da redação final da  
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Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos  
Coletivos e Garantias, o § 4o., a seguinte redação:  
"Art. 10...................................  
§ 4o. Os militares são alistáveis, exceto os  
conscritos durante o período de serviço militar obrigatório." 
Justificativa: 
Julga-se conveniente a exclusão dos conscritos da obrigatoriedade do voto, levando-se 
particularmente em conta que por ocasião da realização de um pleito eleitoral tem-se observado a 
necessidade sentida por determinados Governos Estaduais de contar com a efetiva presença de 
contingentes das Forças Armadas em municípios sob as suas jurisdições com a finalidade de garantir 
a tranquilidade durante a realização do mesmo bem como, cooperar com os Tribunais Regionais 
Eleitorais nas suas árduas e complexas tarefas.  
Esta necessidade é muito mais sentida pelas prefeituras dos municípios distantes de suas 
respectivas capitais e que não dispõem de um suficiente número de policiais militares capaz de, 
fisicamente, atender as múltiplas missões exigidas no decorrer de tão significativo evento.  
Cabe então, no momento, lembrar que esses contingentes das Forças Armadas são compostos, em 
sua maioria, por jovens recrutas que no cumprimento do dever para com a sociedade são obrigados a 
se afastar de seus domicílios eleitorais, ficando, portanto, temporariamente impossibilitados de 
exercer o seu direito de votar.  
Entretanto, cumpre ressaltar que esta situação é essencialmente temporária, pois sua permanência 
na caserna pode ser considerada muito breve, pois tal contingente se renova a cada ano e também 
temos que considerar que o pleito eleitoral não é anual, portanto a exclusão dos conscritos desta 
obrigatoriedade não deverá, em princípio, alterar o resultado esperado.  
Parecer:   
   O esboço do anteprojeto, no capítulo que trata dos Direitos Políticos, estabelece as condições de 
alistamento e voto permitindo aos militares, policiais militares e bombeiros militares o pleno exercício 
de seus direitos políticos.  
A democracia participativa deve ser abrangente, e o que a emenda do nobre Constituinte Homero 
Santos propõe é uma limitação.  
Pelas mesmas razões expostas "que a permanência na caserna é muito breve" e as eleições não são 
anuais, entendemos perfeitamente cabível o alistamento extensivo também aos conscritos.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00418 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, no  
Capítulo dos Direitos Políticos, o seguinte dispositivo:  
"O voto é livre, universal, direto e secreto  
e todo cidadão, maior de 16 anos, exceto os que  
cumprem pena de prisão, terá este direito." 
Justificativa: 
O voto é um direito e não um dever. Uma sociedade democrática não pode obrigar os seus cidadãos 
a exercer um direito.  
Parecer:   
   Com Emenda modificativa, pretende o ilustre Constituinte HÉLIO COSTA que o voto, como um 
direito, seja facultativo.  
Adotamos o voto obrigatório, e estamos certos de que esse é o pensamento da maioria dos 
integrantes desta Comissão.  
Pela rejeição da respeitável Emenda. 
   
   EMENDA:00435 PREJUDICADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 121  

 

Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Impõe a obrigatoriedade do voto a todos os  
brasileiros maiores de 16 anos, inclusive  
militares, outorgando aos maiores de 18 anos o  
direito de serem eleitos, salvo as exceções legais.  
Inclua-se no texto constitucional, na parte  
reservada aos Direitos Políticos, o seguinte postulado:  
"Art. ... O alistamento e o voto são  
obrigatórios para todos os brasileiros maiores de  
16 anos, independentemente de sexo ou qualificação  
e hierarquia militar, salvo os casos previstos em  
lei e sancionados por sentenças judiciais  
transitadas em julgado.  
§ 1o. Os maiores de 18 anos, civis ou  
militares poderão ser eleitos para quaisquer  
cargos públicos eletivos, excetuando-se as  
hipóteses de inelegibilidade previstas nesta Constituição.  
§ 2o. Lei complementar definirá os modos de  
exercício do voto pelos índios, analfabetos e deficientes. 
Justificativa: 
Numa sociedade plural como a nossa, um regime verdadeiramente democrático não pode excluir do 
processo político os Índios, os analfabetos, os militares sem exceções, os deficientes físicos, nem os 
maiores de 16 anos, homens e mulheres que contribuem com o seu trabalho para a criação da 
riqueza e da cultura nacionais.  
Parecer:   
   O nobre Constituinte Uldurico Pinto propõe Emenda Aditiva já plenamente atendida no primeiro 
esboço do Anteprojeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00443 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos  
Políticos, dos Direitos e Garantias (I-B):  
Dê-se aos artigos 11 e 12 do Capítulo "Dos  
Direitos Políticos" a seguinte redação:  
"Art. 11 - É direito de todo brasileiro a  
participação no processo político através do voto.  
§ 1o. - São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contém 17 anos ou mais, alistados  
na forma da lei.  
§ 2o. - O alistamento é obrigatório, o voto é  
facultativo, para os brasileiros de ambos os  
sexos, salvo as exceções previstas em lei complementar.  
§ 3o. - Lei complementar disporá sobre as  
exceções referidas no parágrafo anterior quanto  
aos militares, os que não saibam se exprimir na  
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língua nacional e sobre os que estiveram privados,  
temporária ou definitivamente, dos direitos  
políticos, bem como sobre a forma pela qual possam  
os analfabetos alistar-se e exercer o direito de voto.  
Art. 12 - Lei complementar disporá sobre a  
perda ou suspensão dos direitos políticos". 
Justificativa: 
A emenda visa deferir à lei complementar matéria contemplada no projeto susceptível de alterações a 
curto e médio prazos. A emenda retirou, ainda, do texto, matéria da competência da Comissão que 
elabora o sistema eleitoral.  
Parecer:   
   A Emenda aditiva do ilustre Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS parece-nos 
plenamente atendida no primeiro esboço do Anteprojeto, pelo que a consideramos prejudicada. 
   
   EMENDA:00461 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos  
Coletivos e Garantias.  
"Art. 1o. - Suprima-se os incisos VII e VIII  
do art. 3o. e mais os artigos 9o., 10. § 1o. do  
art. 24, e art. 41". 
Justificativa: 
O que se pretende com estes dispositivos é matéria de competência de outras comissões.  
Parecer:   
   Propõe o eminente Senador Maurício Corrêa a supressão de dispositivos contidos no Anteprojeto 
da Subcomissão 1-b, devidamente aprovados em plenário daquele órgão, por atender o ilustre 
Constituinte que a matéria - garantias constitucionais - é de competência de outras comissões. 
Discordamos. A esta Comissão incumbe tratar da Soberania e dos Direitos e Garantias (inclusive 
constitucionais) do Homem e da Mulher.  
Emenda supressiva rejeitada. 
   
   EMENDA:00516 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se no art. 14, do anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos  
Coletivos e Garantias, a parte final - "os menos  
de dezoito anos e os analfabetos", ficando o art.  
citado com a seguinte redação:  
"Art. 14 - São inelegíveis os inalistáveis". 
Justificativa: 
Ou bem se reconhece a capacidade de votar dos maiores de 16 anos e dos analfabetos, ou nada 
feito. Discriminá-los não encontra fundamento de qualquer ordem. Se podem voltar, obviamente 
podem ser votados, do mesmo modo que os demais capazes politicamente.  
É preciso, quanto aos analfabetos, abolir de uma vez por todas a discriminação.  
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Parecer:   
   A proposta do anteprojeto, defendemos, baseia-se na lógica de que, tanto menores de dezoito anos 
quanto analfabetos podem ter o suficiente discernimento para eleger, mas não o necessário para 
serem eleitos, o que parece ser confirmado pelos fatos. De resto, vá a incapacidade civil do menor 
de dezoito e a falta de habilitação dos analfabetos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00532 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprimir § 4o. do artigo 11 do Relatório  
Final da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos  
Direitos Coletivos e Garantias. 
Justificativa: 
Como fica estabelecido no § 1° desse artigo que o alistamento e o voto são obrigatórios não há 
necessidade de citações de categorias específicas.  
Parecer:   
   Compreendemos bem o objetivo da Emenda, reconhecendo mesmo a sua procedência. 
Parlamentar experiente, o ilustre Autor da proposição observa a incorreção legislativa do texto, pois a 
obrigação constante do § 4o., do art. 11 do Anteprojeto, está certamente contida no § 1o. do mesmo 
artigo.  
Sabe, porém, o nobre Constituinte que, não se dando o destaque devido ao parágrafo emendado, 
logo a legislação ordinária poderia proibir o voto dos militares - um das principais conquistas da nova 
Constituição.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00534 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O § 1o. do artigo 11 do Relatório Final da  
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos  
Coletivos e Garantias, passará a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - O alistamento e o voto são obrigatórios. 
Justificativa: 
É aconselhável que o alistamento e o voto sejam obrigatórios, sem exceções.  
Parecer:   
   A Emenda modifica a redação dada ao § 1o. do artigo 11 do Anteprojeto da Subcomissão, 
objetivando a que o alistamento e o voto são obrigatórios, sem exceções.  
Preferimos manter o texto aprovado pela unanimidade da Subcomissão, que reconhece pelo menos 
as duas exceções que menciona, e admite as que a lei vier a prever.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00535 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 124  

 

Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O artigo 14, do Relatório Final da  
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos  
Coletivos e Garantias, passará a ter a seguinte redação:  
Art. 14 - Os alistáveis são elegíveis. 
Justificativa: 
É princípio geral, consagrado no regime democrático, que o alistável é elegível.  
Parecer:   
   Quer a proposição, ao modificar o art. 14 do Anteprojeto da Subcomissão, estabelecer que "os 
alistáveis são elegíveis" - princípio geral consagrado no regime democrático, como lembra, com 
oportunidade, o nobre autor.  
Todavia, acatamos o que decidiu a Subcomissão: concedeu o alistamento aos maiores de 16 anos, 
mas estabeleceu que são inelegíveis os menores de dezoito anos e os analfabetos - também 
alistáveis. Assim, o entendimento firmado conclui, ao contrário da regra geral citada, que nem todo 
alistável é elegível.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00536 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso I, do artigo 13 do  
Relatório Final da Subcomissão dos Direitos  
Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias. 
Justificativa: 
O domicílio eleitoral é resquício do regime autoritário e deve ser extirpado do preceito constitucional e 
da legislação eleitoral.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva a supressão do inciso I, art. 13, do Anteprojeto da Subcomissão, para o fim de 
extinguir a exigência do domicílio eleitoral na circunscrição, pelo prazo de um ano. Considera o ilustre 
autor que essa exigência "é resquício do regime autoritário", não podendo, portanto, figurar na nova 
Constituição.  
Outros, porém, entendem - e esse foi o pensamento predominante da Subcomissão -, que a falta da 
exigência permitiria a eleição de candidatos que, com menos de um ano de domicílio, nada 
conheciam dos problemas locais e, portanto, nada poderiam fazer no sentido de prover-lhes as 
acertadas soluções.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00552 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Substitua-se no artigo 11 - caput a expressão  
"16 anos" por "18 anos" e suprima-se no parágrafo  
único do nosso artigo a frase "menores de dezoito anos". 
Justificativa: 
O exercício do voto, exigem não somente um razoável de conhecimento da realidade sócio-político. 
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Requer principalmente, um mínimo de amadurecimento critico, o que, nos parece, não é normalmente 
compatível com a idade de 16 anos.  
Parecer:   
   A Subcomissão, ao aprovar o dispositivo emendado, entendeu que, em desfavor das opiniões 
contrárias ao voto aos 16 anos, nas democracias modernas não há governo representativo sem apoio 
da maioria do eleitorado, em cujo elenco introduzimos o jovem brasileiro.  
Conclusão. Rejeitada 
   
   EMENDA:00617 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Modifica o § 2o. do art. 11 do anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos  
Coletivos e Garantias:  
"§ 2o. Não podem alistar-se os que não saibam  
exprimir-se em idioma oficial e os que estejam  
privados dos direitos políticos." 
Justificativa: 
A emenda visa harmonizar a redação deste dispositivo com a do § 7° do art. 1°, onde se dispõe que o 
português é a língua oficial do Brasil. Esta redação do § 7° do art. 1°, por sua vez, deveu-se a 
emenda apresentada pelo constituinte José Carlos Sabóia, apreciada e aprovada pelo Relator da 
Subcomissão. Trata-se, portanto, de somente unificar a terminologia do texto.  
Parecer:   
   Trata-se, apenas, de alterar a palavra "nacional" pela palavra "oficial", a fim de "harmonizar os 
dispositivos do Anteprojeto".  
Na redação do esboço de anteprojeto deste Órgão temático, quando se refere aos que não podem 
ser eleitores, preferiu-se manter a palavra "nacional", como qualificativo do idioma.  
Aprovada, em parte. 
   
   EMENDA:00628 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos.  
Art. 11. Modifica-se a redação do § 4o. deste artigo:  
§ 4o. É assegurado aos cidadãos militares o  
direito de participar livremente da vida política  
do País, candidatando-se a cargos eletivos,  
exercendo cargos públicos, votarem e serem  
votados, integrando partidos políticos, obedecidas  
apenas as normas vigentes para todos os servidores públicos. 
Justificativa: 
Nossa Emenda não apenas deixa de proibir, mas explicita a manifestação do desejo da Nação de 
que seus militares sejam cidadãos comuns com os mesmos deveres e direitos de todos os outros 
cidadãos. Não apenas elimina as restrições constitucionais anteriores, mas, até para superar o peso 
da tradição proibitiva, autorizado expressamente a militância dos militares nos diversos partidos 
políticos. E a intensão é absolutamente transparente: Integrar os cidadãos militares no pluralismo 
democrático que estamos lutando para implantar de maneira definitiva no Brasil. A democracia é o 
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único compromisso que se pode cobrar como compulsório ponto de união entre os militares, entre os 
civis, e entre os militares e civis.  
Proteção de uma casta ou odioso discriminação contra os cidadãos militares? Esta é a indagação que 
pode ser formulada ante as limitações constitucionais atualmente vigentes em relação à elegibilidade 
dos militares e, principalmente, à sua participação nos partidos políticos. Observa-se, inclusive, a 
dispensa do tempo de filiação partidária para que o militar inscreva-se como candidato. Privilegio para 
um cidadão especial? Não. Limitação concreta ou insinuada à cidadania no que se refere ao aspecto 
mais importante da atividade política que é a militância partidária, cotidiana, formuladora, 
democratizante, controladora de mandatos e canal de ligação permanente entre esferas de decisão e 
o conjunto da população.  
A unidade e a hierarquia das Forças Armadas são elementos indispensáveis no que se refere à sai 
função constitucional e ao seu funcionamento profissional baseado num compreensivelmente rígido 
esquema disciplinar. 
Entender, no entanto, esta unidade funcional e esta hierarquia à política forjando uma 
homogeneidade de pensamento imposta pela disciplina significam na verdade construir um 
monstruoso partido antidemocrático.  
Parecer:   
   O pretendido pelo ilustre autor da proposição encontra-se acolhida no esboço de anteprojeto, com 
diferente texto.  
Aprovada em parte. 
 

FASE E 

SUBCOMISSÃO DO SISTEMA ELEITORAL E PARTIDOS POLÍTICOS – IV 
 
EMENDA:00006 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva (Subcomissão do Sistema  
Eleitoral e Partidos Políticos)  
Elimine-se o Art. 9o  
Elimine-se o Art. 12 e seu parágrafo único  
Elimine-se o Art. 13 
Justificativa: 
A Lei ordinária discorrerá sobre a forma de votação e apuração eleitoral.  
Parecer:   
   Propõe o Autor a supressão dos artigos nono - registro de candidatos a dois cargos eletivos -, 
artigo. 12 - processo de votação e apuração eletrônica - e décimo terceiro - de votação e apuração 
eletrônica - art.13 domicílio eleitoral.  
Somos favoráveis à supressão do artigo décimo segundo, por ser matéria da legislação ordinária; 
contrários à supressão do artigo décimo terceiro, por defendermos a exigência mínima de seis meses 
para o domicílio eleitoral; e pela alteração do artigo nono, a fim de que seja permitido o registro de 
candidatos a dois cargos eletivos na mesma circunscrição, sendo um executivo e outro legislativo.  
Pela aprovação parcial ou favorável em parte.  
Que seja permitido o registro de candidatos a dois cargos eletivos na mesma circunscrição, sendo um 
executivo e outro legislativo.  
Pela aprovação parcial ou favorável em parte. 
   
   EMENDA:00034 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão do  
Sistema Eleitoral e Partidos Políticos  
Dá nova redação ao art. 1o.  
"Art. 1o. O sufrágio é universal e o voto é  
direto, secreto e facultativo". 
Justificativa: 
Trata-se de defender o princípio da liberdade de opção no tocante ao exercício do voto.  
Parecer:   
   Pretende o autor tornar o voto facultativo.  
Entendemos que ainda não chegou o momento para a instituição do voto facultativo no Brasil. 
Vivemos num País em desenvolvimento e grande parte do eleitorado ainda não está educado 
politicamente para exercer seu direito de voto.  
Tal como interpretado pelos legisladores da maioria das nações, entendemos ser o voto obrigatório 
uma característica dos regimes representativos, devendo ser mantido em nossa legislação eleitoral, 
inclusive na Carta Magna, como dever cívico de todos os cidadãos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00035 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão do  
Sistema Eleitoral e Partidos Políticos  
Dá nova redação ao § 1o. do art. 2o.:  
"Art. 2o. .................................... 
§ 1o. É obrigatório o alistamento de todos  
brasileiros com dezesseis anos completos.  
Justificativa: 
Trata-se de reincorporar a vida política brasileira, dando-lhes cidadania plena, todos aqueles maiores 
de dezesseis anos.  
Parecer:   
   O deputado Paulo Delgado renova emenda que, apresentada na Subcomissão, não alcançou 
aprovação. Deseja que o alistamento eleitoral se faça a partir dos dezesseis anos de idade.  
Renova o nobre Constituinte Emenda já apresentada e não aprovada na Subcomissão. Deseja que o 
alistamento eleitoral se faça a contar dos dezesseis anos de idade.  
Sinceramente, não vejo conveniência nessa antecipação da maioridade política.  
Aos dezesseis anos, o adolescente brasileiro não tem maturidade política, como de resto, nem é 
criminalmente responsável, faltando-lhe, afinal, condições plenas para o exercício da cidadania.  
Pesquisa de opinião, levada a cabo, recentemente, revelou o desinteresse dos adolescentes pelo 
exercício do voto: "Em Nas Américas apenas a Nicarágua confere o direito de votar aos dezesseis 
anos. A medida proposta certamente aumentaria consideravelmente o eleitorado, mas não nos 
convencemos de que a melhoria qualitativamente. Sem isso, o autor nos revela em relação ao prazo 
de dezesseis anos preocupação em assegurar-lhe a legibilidade, o que representa tratamento 
discriminatório.  
A medida proposta - nada nos convence em contrário - aumentaria consideravelmente o eleitorado, 
mas não incrementaria o grau de consciência, a maturidade e a qualidade do voto.  
Por fim, o Autor não revela a mesma preocupação antecipatória em relação à elegibilidade dos 
adolescentes, o que representa tratamento discriminatório inaceitável.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00036 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão do  
Sistema Eleitoral e Partidos Políticos  
Dá nova redação ao § 2o. do art. 2o.:  
"Art. 2o. ............................... 
§ 2o. Nenhum brasileiro será excluído do  
alistamento eleitoral por razões de sexo, raça,  
grau de instrução, fortuna, convicção política, fé  
religiosa, profissão e condenação criminal.  
Justificativa: 
Trata-se de garantir a proibição de qualquer discriminação no tocante ao alistamento eleitoral.  
Parecer:   
   O Deputado Paulo Delgado quer se explicite no texto constitucional que "nenhum brasileiro será 
excluído de alistamento eleitoral por razões de sexo, raça, grau de instrução, convicção política, fé 
religiosa, profissão e condenação "criminal". O princípio constitucional que se está adotando e o da 
universalidade, para o voto e para o alistamento. Quanto a este último a única exigência é que o 
alistando esteja no pleno gozo de seus direitos políticos. Quanto a figura da condenação,  
será matéria para a legislação complementar. Atualmente (Lei Complementar N. 5) somente é 
inelegível quem esteja condenado com sentença transitada em julgado. Como não existe no 
Anteprojeto qualquer tipo de descriminação, não tem sentido a da emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00037 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão do  
Sistema Eleitoral e Partidos Políticos  
Acrescenta parágrafo ao art. 2o., suprimido o  
atual § 1o.:  
"§ Os militares são alistáveis". 
Justificativa: 
Trata-se de reincorporar em sua plenitude os militares ao processo político brasileiro.  
Parecer:   
   A Emenda do nobre Constituinte Paulo Delgado, pretende estender, também aos conscritos, o 
alistamento eleitoral, logo a elegibilidade. O Anteprojeto avançou, na questão dos militares, até ao 
ponto desejável. Permitiu o alistamento e a elegibilidade, em condições específicas, a todos os 
militares, sendo que a elegibilidade só alcança aqueles com mais de dez anos de serviço ativo. 
Sabiamente, excluiu os que estão no serviço inicial, para preservar os quartéis da politização. Além 
disso, os conscritos são, exatamente, aqueles que, na eventualidade da intervenção das Forças 
Armadas para a manutenção da ordem, durante o processo eleitoral, por solicitação da Justiça 
Eleitoral, serão mobilizados para cumprir interesse nas eleições.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00042 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 13:  
"Art. 13. São elegíveis todos os alistados  
que não estejam cumprindo pena restritiva da  
liberdade, observadas as condições fixadas em lei.  
§ 1o. A lei ao definir os casos de  
inelegibilidade, levará unicamente em conta a  
manutenção pelo cidadão das condições fixadas para  
o alistamento de eleitores e a sua vida pregressa.  
§ 2o. As restrições quanto à elegibilidade  
dos cidadãos em virtude de sua vida pregressa,  
apenas serão estabelecidas para serem preservados:  
I - a probidade administrativa  
II - a normalidade e a legitimidade das  
eleições e dos referendos populares, contra a  
influência ou o abuso do exercício da função,  
cargo ou emprego público da administração direta  
ou indireta, ou do Poder Judiciário  
III - a normalidade e a legitimidade das  
eleições e dos referendos populares contra o abuso  
do poder econômico  
IV - o respeito ao mandato imperativo, na  
forma do estabelecido nesta Constituição, para  
aqueles que já ocuparam anteriormente cargos eletivos  
V - o fortalecimento e o respeito aos  
partidos políticos  
VI - a fixação do domicílio eleitoral.  
§ 3o. É garantida a plena elegibilidade dos  
militares, desde que se licenciem ou se afastem do  
serviço ativo quatro meses antes da data designada  
para a realização das eleições." 
Justificativa: 
É inadmissível que a Constituição brasileira não fixe regras mínimas de elegibilidade que assegurem 
a lisura das eleições diante de ameaças do poder econômico e administrativo.  
Parecer:   
   O nobre Constituinte Paulo Delgado propõe redação mais minudente para o art. 13 do Anteprojeto 
da Subcomissão de Sistema Eleitoral e Partidos Políticos. É sua intenção detalhar mais o capítulo 
das Inelegibilidades.  
Entendemos que a Constituição deva ser o mais possível concisa no enunciado dos princípios que 
acolhe. O Substitutivo aproveita muitas ideias propostas pelo nobre representante do PT. Estado de 
Minas Gerais, em redação que nos parece mais adequada ao texto da Constituição.  
Pela aprovação em parte. 
   
   EMENDA:00048 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao art. 1o. o seguinte parágrafo único.  
Parágrafo único. O ato de votar é pessoal e indelegável. 
Justificativa: 
Entre as práticas legislativas que mais têm concorrido para o desprestígio do Poder Legislativo e para 
a deformação da imagem do parlamentar, há de se situar o voto de liderança.  
A opinião pública não só repudia, como costuma impugnar a legitimidade das disposições legais 
aprovadas, graças a esse recurso espúrio.  
É que ela permite que o parlamentar se omita e se demita de suas atribuições essenciais: a presença 
em plenário, a participação nos debates, e a manifestação pessoal, consciente e intransferível de sua 
vontade, que deve refletir, sempre, a de seus representados.  
É para sanear esse recurso, aceitável que sugerimos este dispositivo Constitucional, antes que 
norma regimental menos refletida, possa consagrar uma prática repudiada pela opinião pública.  
A prática do voto de liderança tem sido fator agravante do desprestígio do Poder Legislativo, a tal 
ponto que são constantes as manifestações de repúdio público às disposições legais aprovadas sob 
esse instrumento. A adoção do voto de liderança desobriga o Parlamentar à presença em Plenário e 
à discussão dos projetos de lei e, sem a delegação correspondente do voto popular, faseia a 
representação legislativa no que ela tem de essencial – a consciência individual. Nada mais justo, 
portanto, que se imponha a disposição saneadora na nova Carta Magna, antes que, nas futuras 
disposições regimentais, num cochilo ou num lapso, possam fazer reviver o que a vontade popular 
rejeita.  
Parecer:   
   Propõe o nobre Constituinte Senador Francisco Rollemberg que se acrescente ao art. 1o. do 
Anteprojeto o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo-único - O ato de votar é pessoal e indelegável".  
Na justificativa o ilustre representante do Estado de Sergipe esclarece que o seu propósito é o de 
impedir que continue nas Casas Legislativas a prática do " Voto de Liderança".  
Líder na Câmara dos Deputados em mais de uma oportunidade, estamos à vontade para concordar 
com o nobre Senador, pois embora usando a delegação de voto, nunca a consideramos correta, em 
face da liberdade de manifestação das Bancadas. Trata-se, entretanto, a proposta sob exame, de 
matéria típica do Regimento das Casas Legislativas jamais de norma Constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00075 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 13 da Anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos  
Políticos a seguinte redação:  
Art. 13 - É permitido o registro de um  
candidato para dois cargos eletivos diferentes, no  
mesmo Estado." 
Justificativa: 
Limitar o registro para um cargo eletivo executivo e outro legislativo não tem sentido. Seria melhor, 
caso não possamos adotar o que esta emenda sugere, não permitir registro de duas candidaturas 
para uma só pessoa.  
Parecer:   
   Propõe o Constituinte Siqueira Campos que se permita " o registro de um candidato para dois 
cargos eletivos diferentes no mesmo Estado".  
Foi o que de certa forma, adotou o Anteprojeto e é o que está adotado pelo substitutivo. A proposta 
do ilustre representante do Goiás oferece formulação mais adequada, pelo que a aceitamos para que 
possa ser incluída no substitutivo com outra redação.  
Aprovada. 
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   EMENDA:00092 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente Emenda propomos dar a seguinte  
redação ao art. 2o.  
Art. 2o. São eleitores, brasileiros que já  
tenham completado 16 anos e que estejam alistados  
na forma da lei.  
Suprimir no § 1o. as expressões: "exceto os  
conscritos durante o período do serviço militar  
obrigatório".  
Suprimir o § 2o. do art. 2o., renumerando-se  
o § 3o., que passará a ser § 2o. 
Justificativa: 
Ao modificar o artigo 2°, procuramos garantir à juventude, o direito ao voto aos 16 anos. O Brasil é 
um País jovem. A juventude brasileira, já sabe o que quer aos 16 anos. Nada mais justo, que essa 
grande massa de brasileiros, possa influir no destino nacional, como partícipe da construção dessa 
grande nação.  
Ao suprimir a expressão “exceto os conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório”, 
fazemo-lo, com a confiança de conquistar o apoio para o voto aos 16 anos, e na época do 
alistamento e incorporação do jovem à tropa, cremos já ter tido a oportunidade de ter participado de 
uma disputa eleitoral.  
Parecer:   
   Pelas razões expostas no parecer à Emenda do nobre constituinte Paulo Delgado, somos 
contrários ao que propõe igualmente o ilustre constituinte Antero de Barros. Devemos continuar 
limitando o alistamento eleitoral aos dezoito anos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00112 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   DO SISTEMA ELEITORAL  
Art. 1o. O sufrágio é universal, e o voto é  
direto, secreto e obrigatório. - suprimir obrigatório 
Justificativa: 
Nos países modernos onde se pratica a democracia ampla e irrestrita, o voto não é obrigatório. O 
cidadão é que escolhe se deve ou não comparecer às urnas, atendendo o chamamento do seu 
partido ou da necessidade de mudanças ou continuidade do quadro político vigente.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a expressão "obrigatório" no texto do artigo primeiro, com o objetivo de 
tornar o voto facultativo.  
Somos contrários ao pretendido pelas razões expedidas no parecer à Emenda No 34-O, de autoria do 
Constituinte Paulo Delgado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00125 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescenta ao Anteprojeto da Subcomissão do  
Sistema eleitoral e Partidos Políticos o seguinte artigo:  
Art. São condições e ilegibilidade à Presidência e Vice-Presidência da República ser brasileiro  
nato, a partir da segunda geração e maior de trinta e cinco anos. 
Justificativa: 
A tradição constitucional brasileira sempre reserva o exercício do Supremo mandato da República a 
brasileiros natos maiores de trinta e cinco anos.  
A proposta pretende limitar esse direito aos brasileiros da segunda geração.   
Parecer:   
   Pretende o autor estabelecer casos de inelegibilidade para candidatos a Presidente e Vice-
Presidente da República.  
O ilustre Deputado Constituinte José Maurício, do PDT do estado do Rio de Janeiro, pretende com 
sua Emenda que seja privativo de brasileiro nato, "a partir da segunda geração e maior de trinta e 
cinco anos", o exercício do cargo de Presidente da República. Achamos que os casos de 
inelegibilidade devem ser estabelecidos em lei complementar.  
No instante em que toda a Nação mobiliza-se, através da Assembleia Nacional Constituinte, para 
estabelecer as bases definitivas do nosso sistema democrático, uma das questões que devem 
merecer maior atenção da nossa parte é a que se refere às inelegibilidades. Os últimos anos, 
principalmente, até 1982 foram assinalados, nesse particular, por forte tendência a restringir o campo 
das elegibilidades. O art. 152 da Constituição, na forma em que foi redigido pela Emenda 
Constitucional n.1, outorgada pela Junta Militar, bem assim a Lei Complementar n.5 que 
regulamentou o dispositivo constitucional são bem a evidência dos sentimentos restritivos, vigentes 
naqueles tempos, em relação aos políticos. Assentou-se muito nos últimos anos o estreitamento das 
possibilidades eleitorais dos cidadãos brasileiros, a tal ponto que, se não fosse contido o processo 
teríamos hoje mais cidadãos e políticos fora do que dentro da disputa eleitoral. A Emenda do ilustre 
Deputado José Maurício insere-se nesse quadro restritivo que agora é necessário modificar-se. 
Acresce, ainda, no particular da referida proposição a agravante de que as  
novas restrições que sugere atentam contra a tradição brasileira de não discriminar raças. O Brasil é 
um admirável exemplo de democracia racial elogiada em todo o mundo. Sempre acolhemos entre nós 
correntes migratórias vindas dos mais diferentes pontos, notadamente da Europa, da África e da 
Ásia.  
Famílias tradicionais da vida brasileira foram construídas a partir de um tronco estrangeiro. Ao longo 
de toda a nossa história, filhos de imigrantes galgaram as mais destacadas posições na vida 
econômica, política, cultural, artística, jornalística, técnica, científica e até esportiva da nossa Pátria, 
sem que lhes fosse negada a participação em nenhum setor da vida nacional. Na política são 
incontáveis os filhos de imigrantes que enriqueceram o Parlamento com suas inteligências e talentos 
e nele ajudaram e continuam ajudando a democracia, o desenvolvimento econômico, a paz política e 
social do Brasil. Deputados, Senadores, Ministros, Governadores e Presidentes da República os 
tivemos muitos, e muitos ainda esperamos ter, descendentes de portugueses, alemães, italianos, 
japoneses, espanhóis, sírios, libaneses, poloneses, e de tantas outras nacionalidades. Se nas nossas 
cartas Constitucionais tivessem sido abrigadas restrições do tipo da que ora é sugerida pelo nobre 
Deputado José Maurício, pela Presidência da República do Brasil não teria passado um dos 
símbolos contemporâneos mais expressivos de democracia e competente administrador, que foi 
Juscelino Kubitschek. Ao contrário da restrição proposta, o que deveríamos examinar era o 
levantamento de outras que ainda impedem que descendentes mais próximos de imigrantes tenham 
acesso ao Congresso nacional. Com este objetivo, aliás, o nobre Constituinte Antônio Carlos Konder 
Reis apresentou emenda que estamos acolhendo. O nosso parecer à presente emenda, pelas razões 
expostas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00128 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Artigo 1o. do Anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e dos Partidos Políticos.  
Art. 1o. ...........................  
Parágrafo único - Será facultativo o voto aos  
eleitores, entre 16 até 21 anos e aos maiores de  
65 anos de idade. 
Justificativa: 
A tradição brasileira consagrou a obrigatoriedade do voto. O seu exercício não é apenas um direito 
mais sobretudo um dever cívico.  
Daí porque, pretendemos sê-lo obrigatório e tão somente facultativo aqueles que, em decorrência da 
idade, se nos parecem desobrigados deste dever.  
Poderíamos incluir na relação dos dispensados da obrigatoriedade, os deficientes físicos, entretanto 
não o fazemos para evitar que se interprete esta sugestão como uma discriminação.  
Parecer:   
   Propõe o autor o voto facultativo aos eleitos entre 16 e 21 anos e aos maiores de 65.  
Somos contrários ao pretendido pelas razões expendidas nos pareceres às Emendas números 34-O 
e 37-A, ambas de autoria do Constituinte Paulo Delgado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00129 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão do Sistema  
Eleitoral e Partidos Políticos inclua-se o  
seguinte artigo, no Capítulo I:  
Art. Os presidiários têm o direito de votar,  
embora sejam inelegíveis. 
Justificativa: 
Os presidiários, embora estejam cumprindo pena por ofensa à legislação criminal, não podem ser 
considerados apenas como marginais. O intuito principal da pena é a ressocialização do detento e 
sua posterior integração na vida comunitária.  
Assim, entendo que o direito de voto deve ser democraticamente exército por aqueles que se 
encontrem, provisoriamente, encarcerados. Não podemos deixar esses indivíduos completamente 
marginalizados quanto à vida política do País.  
Parecer:   
   Pretende o Autor conceder direito de voto aos presidiários.  
Os presidiários estão privados dos direitos políticos.  
Somos contrários ao pretendido pelas razões expendidas no parecer à Emenda no. 36-6, de autoria 
do Constituinte Paulo Delgado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00140 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
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Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Dá nova redação aos arts. 1o. e 2o. do  
anteprojeto de Subcomissão do Sistema Eleitoral e  
Partidos Políticos.  
Art. 1o. O alistamento e o voto são  
facultativos para os brasileiros de ambos os  
sexos, salvo as exceções previstas em lei.  
Art. 2o. São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contem dezesseis anos ou mais,  
alistados na forma da lei. 
Justificativa: 
Em analisando-se a sociedade como um todo, observa-se que:  
I – Cerca de 70% (setenta por cento) da juventude brasileira integra a força produtiva do país; 
II – O crescente ingresso de jovens nas universidades;  
III – A profunda transformação operada na sociedade atual, no que concerne à veiculação de 
informações de toda e qualquer natureza; 
IV – O perfil etário da população brasileira é predominantemente jovem. 
Continuação.  
Por todos esses motivos, entendemos que a negação do direito de voto representa uma postura, não 
só anacrônica, como antidemocrática, na medida em que exclui cerca de 10 (dez) milhões de 
brasileiros da participação política plena. Essa postura deve ser modificada.  
Da mesma forma que devemos eliminar a obrigatoriedade do voto.  
No momento em que se apego a democracia plena, não mais se justifica manter o preceito coercitivo 
para o exercício do voto. Há que se ter liberdade de decisão em todos os níveis, razão pela qual se 
justifica a presente proposta.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda do alistamento e voto facultativo e da permissão do alistamento aos dezesseis 
anos de idade.  
Somos contrários ao pretendido pelas razões expostas nos pareceres às Emendas números 34-O e 
37-A, ambas de autoria do Constituinte Paulo Delgado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00141 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. do Art. 2o. do  
Anteprojeto da Subcomissão de Sistema Eleitoral e  
Partidos Políticos, a seguinte redação:  
"§ 1o. Os militares inclusive cabos e  
soldados das polícias Militares e Bombeiros  
Militares são alistáveis, excetuados os  
conscritos, durante o período de serviço militar  
obrigatório". 
Justificativa: 
Apesar da redação dada pelo eminente Deputado Francisco Rossi, relator na Subcomissão de 
Sistema Eleitoral e Partidos Políticos, sem bastante abrangente, gostaríamos de tornar bem clara a 
extensão do direito de voto aos valorosos soldados e cabos das políticas militares e dos corpos de 
bombeiros. Entendemos, que numa matéria controvertida com essa, o excesso de clareza a até a 
redundância não prejudicam, ao contrário ajudem a diminuir possíveis dúvidas ou interpretações 
tendenciosas.  
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Vale acrescentar que a extensão do voto aos analfabetos conquista dos mais justos, nos demais, na 
obrigação de atender a este justificado anseio dos valorosos militares supramencionados de, 
igualmente, votarem.  
Parecer:   
   O nobre Constituinte Francisco Rollemberg propugna com sua Emenda a alterar o § 1o. do Art. 2o. 
do Anteprojeto visando a mencionar expressamente que "os Cabos, Soldados das Polícias Militares e 
Bombeiros Militares são alistáveis".  
Em que pesem os brilhantes argumentos do proponente não entendemos necessário fazer menção 
explícita no texto dos valorosos militares ali citados, uma vez, que a inclusão do direito dos mesmos 
ao voto, está bem evidente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00144 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 2o. do Anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos  
Políticos a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
§ 1o. Os militares são alistáveis, desde que  
oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinha,  
subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos  
das escolas militares de ensino superior para  
formação de oficiais e cabos e soldados das  
Polícias Militares." 
Justificativa: 
O texto constitucional em vigor, bem como o Anteprojeto aprovado na Subcomissão do Sistema 
Eleitoral e Partidos Políticos excluem os cabos e soldados do alistamento eleitoral.  
Essa exclusão é justificada no que diz respeito aos cabos e soldados das Forças Armadas – Exército, 
Marinha e Aeronáutica – porque sua incorporação é por tempo limitado.  
Nas Polícias Militares, no entanto, a incorporação é por tempo previsto na legislação da Unidade 
Federada e responsável até completar o tempo previsto para a sua transferência para a reserva 
remunerada.  
A diferença fundamental, com vistas ao alistamento eleitoral, revela-se no ato da incorporação: o 
cidadão brasileiro, ao incorporar nas Forças Armadas, ainda não se alistou como eleitor; o cidadão 
brasileiro, ao incorporar na Polícia Militar de qualquer Unidade de Federação, já é eleitor.  
Ao ser dispensado do serviço militar, o cidadão passa à condição de civil e, como é maior de 18 anos, 
pode alistar-se como eleitor, nos termos constitucionais, e permanece eleitor, podendo votar e ser 
votado para os cargos eletivos, bem assim desempenhar qualquer cargo público, como qualquer 
cidadão brasileiro.  
Ao incorporar na Polícia Militar, o cidadão brasileiro equipara-se aos que não sabem exprimir-se na 
língua nacional e aos que estão privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos.  
Pela exegese constitucional vigente, é conclusivo: os cabos e soldados das Polícias Militares não 
estão vedados de alistarem-se eleitores, mesmo porque, ao incorporarem na Polícia Militar já estão 
alistados. O que ocorre, na realidade, é uma proibição injusta de exercerem um direito, para o qual 
estão aptos constitucionalmente.  
Normalmente, o reservista das Forças Armadas, ao incorporar na Polícia Militar, já votou em alguma 
eleição e, por ter optado pela profissão de segurança pública, é obrigado a guardar seu título de 
eleitor.  
Parecer:   
   Pretende o Autor que os militares inclusive cabos e soldados, possam alistar-se eleitores.  
O Anteprojeto acolhe o pretendido, com exceção dos conscritos, conforme parecer à Emenda n.37-A, 
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de autoria do Constituinte Paulo Delgado.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00154 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão do Sistema  
Eleitoral e Partidos Políticos, dê-se ao § 1o. do  
Art. 2o., referente ao Sistema Eleitoral, a  
seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
"1o. Os militares são alistáveis, exceto os  
conscritos, durante o período do Serviço Militar Inicial" 
Justificativa: 
Os conscritos prestam o Serviço Militar Inicial que, no caso brasileiro, é obrigatório. A expressão 
“serviço militar obrigatório”, constante do Anteprojeto, não se refere exclusivamente aos conscritos, 
podendo ser estendida a outras categorias como, por exemplo, aos médicos, dentistas, farmacêuticos 
e veterinários convocados.  
Parecer:   
   Pretende o Autor estabelecer que os militares são alistáveis, exceto os conscritos, durante o 
período do Serviço Militar inicial.  
Somos favoráveis ao pretendido pelas razões já expendidas no parecer à Emenda n.37-A, de autoria 
do Constituinte Paulo Delgado.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00164 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o., caput, do anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos  
Políticos, a seguinte redação:  
"Art. 2o. São eleitores os brasileiros  
maiores de 18 anos alistados na forma da Lei." 
Justificativa: 
Cumpre suprir a lacuna da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos, que no seu texto 
não fixou não fixou a idade limite para que o brasileiro possa ser inscrito eleitor, o que, achamos, 
deve ser mantida no limite atual.  
Os menores de 18 (dezoito) anos não são responsáveis civil, criminal e penalmente, não podendo, 
assim, terem a responsabilidade eleitoral. Não se justifica, pois, que sejam reduzidos para menos de 
18 anos a obrigatoriedade e o direito do voto, conforme pretendiam algumas emendas anteriores.  
A maioridade política deve coincidir com a idade na qual o cidadão assume suas responsabilidades 
legais.  
Parecer:   
   Pretende o Autor estabelecer que são eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos, alistados na 
forma da lei.  
Concordamos plenamente com os argumentos expendidos na justificação, quando ressalta que "os 
menores de dezoito anos não são responsáveis civil, criminalmente e penalmente, não podendo, 
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assim, terem a responsabilidade eleitoral."  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00180 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se a expressão "exceto dos conscritos  
durante o período de serviço militar obrigatório"  
do parágrafo 1o. do art. 2o. do anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos políticos. 
Justificativa: 
Consideramos que não é justo, nem democrático a limitação ao direito de voto que se pretende 
impingir aos conscritos. Se o direito de voto é garantido aos militares profissionais, o mesmo 
procedimento deve ser adotado quando aos conscritos.  
Parecer:   
   Pretende o Autor suprimir a expressão "exceto os conscritos durante o período de serviço militar 
obrigatório", do parágrafo primeiro do artigo segundo.  
Somos contrários ao pretendido pelas razões já expedidas no parecer à Emenda N. 37-A, de autoria 
do Constituinte Paulo Delgado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00221 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o., do art. 2o., do anteprojeto  
da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos  
Políticos, a seguinte redação:  
"§ 1o. O alistamento é obrigatório e o voto facultativo." 
Justificativa: 
É necessário que o cidadão disponha permanentemente do documento legal que permita exercer seu 
direito de voto. 
Nossa preocupação está voltada para o fato de que o cidadão a poucos dias de um pleito eleitoral, 
pode interessar-se pelo voto e somente aqueles que estiverem alistados poderão fazê-lo, a partir 
disso entendemos que todos deverão estar em condições de votar, ainda que seja facultativo o direito 
de voto. 
   
   EMENDA:00227 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 2o.  
............................................ 
Justificativa: 
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Desde que se assegure o direito do voto ao analfabeto, é supérfluo a formar que a lei garantirá e 
facilitará o exercício do voto a ele. Esse direito já está em a norma geral contida no artigo segundo 
que só exceciona os brasileiros apontados em seus parágrafos.  
Parecer:   
   Advoga o ilustre Constituinte a suspensão do § 3o. do art. 2o., por entendê-lo supérfluo.  
Esse dispositivo reflete preocupação justificável, quando se lembra que, nas eleições de 1986, a 
cédula eleitoral parecia pressupor do iletrado a habilidade de ler contar e escrever, que, 
lamentavelmente ele não possui.  
Não se trata, todavia de traduzir essa preocupação em Norma Constitucional.  
Tanto mais que o Superior Tribunal Eleitoral, autorizado por legislação específica, já está se 
aparelhando para que, em futuro próximo, a votação se processe por instrumental eletrônico.  
Por essa via, o exercício do voto será sobremodo singelo, portanto, fácil até para os iletrados.  
É o que nos leva, prazerosamente, ao acolhimento da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00234 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   O art. 2o. passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 2o. São eleitos os brasileiros, maiores  
de 16 (dezesseis) anos, alistados na forma da lei. 
Justificativa: 
Confiar no jovem aumenta responsabilidade a acelera seu dinamismo. Mais ainda, quando um mundo 
moderno, o gigantesco progresso dos meios de comunicação social, a escola, os acontecimentos 
políticos, tudo acelera a informação, o conhecimento, a participação.  
Um jovem ou uma jovem de dezesseis anos, hoje, age, se comporta, conhece, vive mais 
intensamente do que no início deste século, quando só podiam votar os brasileiros com mais de vinte 
e um anos.  
Também não se pode mais, no Brasil, onde a maioria da população é constituída de jovens, 
prosseguir raciocinando de que o jovem é o futuro do País. Retórica não basta. 
Engodo, chega. Participação livre e eficaz da juventude para o seu desenvolvimento político, social, 
econômico e cultural, também se alcança através da pedagogia cívica do acesso ao voto.  
Parecer:   
   Permite a Emenda o alistamento eleitoral aos dezesseis anos.  
Somos contrários ao pretendido pelas razões já expendidas no parecer à Emenda n. 35, de autoria 
do Constituinte Paulo Delgado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00242 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 2o. do anteprojeto  
da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos.  
Art. 2o. - São eleitores os brasileiros,  
maiores de 16 anos, alistados na forma da lei. 
Justificativa: 
O anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos preceitua no seu 
artigo 2°: “São eleitores os brasileiros alistados na forma da lei”.  
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Omite, portanto, o limite mínimo de idade para que o cidadão exerça o direito de voto. Presume-se 
que preferiu deixar, ao legislador ordinário, esta atribuição.  
Não há, no entanto, razões que justificam esta omissão e essa fuga a tradição constitucional 
brasileira. Nem isto, nem o argumento de que tecnicamente, a constituição precisa ser concisa, 
quando ao seu texto, se acrescentaria apenas quatro palavras.  
NO MÉRITO  
Todas as constituições brasileiras incluíram, no seu texto, o limite mínimo de idade para o exercício 
do voto.  
Assim o fez a constituição de 1824, no seu artigo 92 § 1°, fixando em 25 anos de idade para os 
solteiros e 21 para os casados.  
A Constituição de 1891, no seu artigo 70, reduziu este limite para 21 anos, casados ou solteiros.  
A Constituição de 1934 – que concedeu o direito de voto a mulher – reduziu, mais ainda, este limite a 
18 anos, para todos os sexos, no seu artigo 108.  
As Constituições posteriores mantiveram o limite de 18 anos.  
Isto significa dizer que de 1924 a 1891, num período de 67 anos de duração da Constituição Imperial, 
o limite de idade para se votar foi reduzido de 25 para 21 anos.  
De 1891 a 1934 compreendendo 43 anos de vigência da primeira Constituição Republicana reduziu-
se este limite para 18 anos.  
Como as demais constituições mantiveram a mesma fronteira de idade, dever-se-á que este limite 
prevaleceu durante 53 anos.  
Se o critério da redução de idade fosse estandardizado e substancialmente matemático, a nova 
constituição deveria consagrar a idade de 15 anos para o exercício do voto.  
Mas esta aferição é sociológica e não matemática. E como não existe a sociometria, o legislador se 
louva em dados políticos, econômicos e sociais e nos efeitos provocados pela revolução científica, 
tecnológica, dos meios de comunicação e da informática sobre o meio social.  
Atualmente, impedir o menos que atingiu a idade de 16 anos de exercer o direito de voto é uma 
violência, que não se compatibiliza com a realidade dos nossos dias. Com a massificação dos meios 
de comunicação social, o jovem de 16 anos tem, hoje, uma vivência, uma maturidade, uma 
experiência e um conhecimento dos fatos muito maior do que o cidadão de 18 anos na década de 30, 
ou o de 25 ou 21 anos no século passado. A fonte de conhecimento, no passado, se restringia a 
leitura de livros e de alguns jornais. Atualmente, além destes, o rádio e a televisão, por mais 
alienados que sejam, levam informações constantes, até mesmo àqueles pouco interessados com os 
problemas do cotidiano político.  
As grandes concentrações urbanas, permitem, por outro lado, uma maior sociabilidade e uma 
permanente socialização das informações. Mesmo o homem do campo, divorciado, no passado, dos 
fatos políticos, pela ausência de mecanismos informativos, tem hoje, através do rádio, conhecimentos 
surpreendentes do que ocorre no País.  
Um argumento que já ouvi, utilizado até por constituintes, de que a redução do limite de idade para 
votar, significaria, por outro lado, acarretar um ônus ao menor, que passaria a ser, penalmente, 
responsável é uma aberração. Toda a fixação de idade para atribuir responsabilidades ou negá-las, 
tem uma pequena dose de arbítrio.  
Quando o legislador fixou em 18 anos, a idade limite para que o menor possa requerer a sua 
emancipação, em juízo, ou adquirir o direito de alistar-se como eleitor, o fez alicerçando-se na 
realidade do País e no grau de desenvolvimento e maturidade psíquica da média dos indivíduos e 
não no resultado da avaliação concreta das ciências exatas. Assim ocorreu quando fixou a 
maioridade em 21 anos e não em 19 ou 23 anos.  
A responsabilidade penal, nada tem a ver com a responsabilidade eleitoral. Embora, também entenda 
se necessário rever o conceito, na legislação penal, do ser absolutamente capaz e do relativamente 
incapaz.  
Parecer:   
   Pretende o nobre senhor Constituinte Francisco Pinto, representante do PMD do Estado da Bahia, 
que o texto constitucional, seguindo a tradição dos anteriores, fixe a idade mínima para o alistamento 
eleitoral. E sugere que essa idade seja a de 16 anos. Acolhemos a primeira parte, pela procedência 
da justificativa. Mas não concordamos com o limite proposto pelas razões exaustivamente expostas 
em pareceres a outras emendas no mesmo sentido.  
Favorável em parte. 
   
   EMENDA:00244 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprimir do § 1o., Art. 2o. do anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos  
Políticos a expressão: "exceto os conscritos,  
durante o período de serviço militar obrigatório". 
Justificativa: 
Não se justifica no regime democrático diminuir a cidadania e retirar dos conscritos o direito de 
escolherem livremente os seus representantes. A orientação do anteprojeto fere os direitos políticos 
do Cidadão.  
Parecer:   
   Pretende o Autor suprimir do parágrafo primeiro do artigo segundo a expressão "exceto os 
conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório."  
Pretende o deputado Vilson Souza dar o direito de voto aos militares no serviço inicial. As razões 
contrárias a propostas estão expostas em pareceres a outras emendas.   
Pela rejeição.  
Somos contrários ao pretendido pelas razões já expendidas no parecer à Emenda n.37-A, de autoria 
do Constituinte Paulo Delgado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00250 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão do Sistema  
Eleitoral e dos Partidos Políticos (IV - a).  
Dê-se aos artigos 1o. a 19 a seguinte redação:  
Art. 1o. - O sufrágio é universal e o voto  
direto e secreto.  
§ 1o. - São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contém 17 anos ou mais, alistados  
na forma da lei.  
§ 2o. - O alistamento é obrigatório, o voto  
facultativo, para os brasileiros de ambos os  
sexos, salvo os que não saibam se exprimir na  
língua nacional e os que estejam privados dos  
direitos políticos.  
§ 3o. - A eleição para titulares do Poder  
Executivo, em todos os níveis, e para o Senado da  
República obedecerá o sistema majoritário; as  
eleições para o Poder Legislativo, em todos os  
níveis, exceto o Senado, obedecerão o sistema  
distrital misto, majoritário e proporcional, na  
forma estabelecida em lei complementar.  
§ 4o. - Lei complementar disporá sobre os  
casos de inelegibilidade e os casos nos quais  
cessará esta, com vista a preservar, considerada a  
vida pregressa do candidato, o regime democrático,  
a probidade administrativa, a normalidade e  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 141  

 

legitimidade das eleições contra a influência ou o  
abuso do exercício da função, cargo ou emprego  
públicos na administração direta e indireta, ou do  
poder econômico, bem como a moralidade para o  
exercício do mandato.  
§ 5o. - Lei complementar disporá sobre os  
casos e a forma de realização de consulta  
plebiscitária, sobre matéria de relevante  
interesse nacional ou regional.  
Art. 2o. - É privativo de brasileiro nato o  
cargo de Presidente da República.  
Art. 3o. - São privativos de brasileiros os  
cargos de Senador da República, Deputado Federal,  
Ministro de Estado, Titular do Poder Executivo dos  
Estados e Municípios, Deputado Estadual, Vereador,  
membros da Magistratura, Diplomata e oficial das  
Forças Armadas. 
Justificativa: 
A emenda, no que tange à forma, visou sintetizar a matéria do Capítulo do Sistema Eleitoral. Para 
tanto, deixou-se à fiel complementar a solução de inúmeras questões presentes na proposta (prazo 
para alterações na lei eleitoral, processo de votação e apuração, definição dos distritos eleitorais).  
Procedeu-se, ainda, algumas alterações de fundo; direito de voto aos 17 anos, voto facultativo, por 
exemplo.  
Acrescentou-se norma estabelecendo a condição de nacionalidade para exercício de alguns cargos 
públicos.  
Parecer:   
   A Emenda merece acolhida parcial, na medida em que muitos de seus propósitos constam do 
Anteprojeto e outros estarão refletidos no texto substitutivo do relator.  
Na discussão sobre se o alistamento deva ser permitido aos 18 ou aos 16 anos, o ilustre constituinte 
Konder Reis optou pelo meio termo. O relator, entretanto, não encontrou, justificativa convincente 
para deixar de fixar como limite de idade para que o cidadão se torne eleitor, aos 18 anos. Em outro 
parecer, a outras emendas aduzimos considerações mais miundantes sobre o assunto. Quanto à 
faculdade do voto expendemos parecer no parecer do anteprojeto as razões de nossa rejeição à 
ideia. O voto obrigatório, característico dos regiral e constitucional, como dever cívico de todos os 
cidadãos.  
A proposta do sistema misto tem nosso apoio e consta do Anteprojeto. Acolhemos de igual modo a 
proposta de plebiscito mediante regulamentação legislativa.  
Acolhemos, por fim, as propostas de tornar privativos de brasileiro nato o cargo de Presidente da 
República e de brasileiros os cargos de Senador, Deputado Federal, Ministros Federal, Ministro de 
Estado, Deputado Estadual, Prefeito e Vereador, mesmo admitindo que a matéria ficaria melhor 
localizada em outro capítulo da Constituição, correção no entanto, poderá ser feita em fase posterior 
pela comissão de sistematização - seria forçar demais a nossa competência dispor sobre 
matéria relativa à Magistratura e a Diplomacia. Quanto aos militares, a decisão sobre a permissão de 
acesso de brasileiro naturalizado ao oficialato deve ser remetida à legislação complementar de que 
trata o capítulo próprio dentre aqueles que estão sendo objeto de exame por esta comissão.  
Favorável em parte. 
   
   EMENDA:00259 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - incluir no Anteprojeto da Comissão o  
dispositivo abaixo:  
Art. - Salvo os casos de inelegibilidade  
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expressos nesta Constituição, por motivo de  
exercício anterior de outros cargos e de  
parentesco, nenhum cidadão, no gozo de seus  
direitos políticos, poderá ser impedido de  
disputar cargos eletivos, desde que tenha sido  
incluído em lista organizada em decorrência de  
prévia consulta interna em partido e preencha os  
requisitos de idade e nacionalista, quando exigidos. 
Justificativa: 
O art. 64 do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos manteve as exigências do art. 151 da 
Constituição de 1969, para a disputa de cargos eletivos, o que, lamentavelmente, permitiria 
manipulações no caso de candidaturas indesejáveis ao Poder Executivo e a volta dos atestados de 
ideologia passados pela polícia, de tão nefasta memória.  
A proposição visa a agastar esses riscos à democracia.  
A incompatibilidade será vista posteriormente à eleição, com a recusa do eleitorado ao nome do 
candidato.  
Parecer:   
   A Emenda trata de inelegibilidade que, no nosso entendimento, deve ser versada por lei comum.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00271 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   IV - Seja dada ao parágrafo 1o. do artigo 2o.  
a seguinte redação:  
§ 1o. - Os militares são alistáveis e não  
serão elegíveis apenas os conscritos, durante o  
período de serviço militar obrigatório. 
Justificativa: 
Privar o jovem, durante o período de serviço militar obrigatório, de cumprir o dever cívico de participar 
do processo político é um excesso que não se justifica, mormente considerando que apenas uma 
parcela será atingida, aquele que estiver prestando o serviço militar no ano eleitoral.  
Por outro lado, é razoável, pelo menos, que não sejam elegíveis os conscritos, durante o período de 
serviço militar obrigatório.  
Em consequência, sejam suprimidos também os parágrafos 1° e 2° do artigo 4°.  
Parecer:   
   Pretende o Autor que todos os militares sejam elegíveis, e, apenas os conscritos não sejam 
elegíveis.  
Somos contrários ao pretendido pelas razões já expendidas no parecer à Emenda n.37-A, de autoria 
do Constituinte Paulo Delgado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00293 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 13 do anteprojeto da  
Subcomissão de Sistema Eleitoral e Partidos Políticos. 
Justificativa: 
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O texto propõe a involução nas práticas e políticas brasileiras, rompe com a tradição recente e 
transforma os cargos legislativos em prêmio de console às aventuras políticas em busca de cargos 
preventivos bem como ajuda a implodir a vida partidária ao estimular a qualquer tempo ambição a 
qualquer posto.  
Parecer:   
   Deve-se manter a exigência do domicílio, como forma de desestimular o carreirismo e o 
oportunismo nas eleições, principalmente nos municípios.  
Mas deve-se reduzir, de 12 para 6, com o prazo mínimo, permitindo que a lei regulamente o assunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00296 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 2o., parágrafo 1o., do  
anteprojeto da Subcomissão do Sistema Eleitoral e  
Partidos Políticos a seguinte redação:  
§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios. 
Justificativa: 
A inovação introduzida pela Subcomissão não corresponde às expectativas nem às necessidades do 
processo democrático.  
Parecer:   
   Propõe o Autor alistamento e voto obrigatórios.  
Concordamos plenamente com a justificação, na qual afirma que "a inovação introduzida pela 
Subcomissão não corresponde nem às expectativas nem às necessidades do processo 
democrático".  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00298 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se no § 3o. do artigo 2o. do  
anteprojeto da Subcomissão do Sistema Eleitoral e  
Partidos Políticos a expressão "Constituinte" por "Constituição". 
Justificativa: 
Corrige-se visível equívoco de redação.  
Parecer:   
   A emenda se dispõe a corrigir preceito do Anteprojeto da Subcomissão. Houve, todavia, erro do 
Autor na indicação do dispositivo a ser utilizado. Além do mais em nosso substitutivo daremos novo 
tratamento ao assunto. Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00301 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
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Texto:   
   Capítulo I  
Do Sistema Eleitoral  
Art. 2o. São eleitores os brasileiros que, a  
data da eleição, contem dezesseis anos ou mais,  
porém fica obrigatório apresentar o certificado  
escolar de conclusão do 1o. grau. 
Justificativa: 
Esse artigo incentivará com absoluta certeza o rapaz de dezesseis anos ou mais a estudar e se 
alfabetizar, pois é cristalino a vontade do jovem brasileiro participar com seu voto na concretização da 
democracia brasileira, contudo passará a ter maior responsabilidade com os estudos – Será um meio 
de incentivar os jovens a estudar.  
Parecer:   
   Propõe o autor que o alistamento eleitoral seja permitido aos dezesseis anos, com a 
obrigatoriedade da apresentação de certificado escolar de conclusão do 1o. Grau.  
Somos contrários ao pretendido pelas razões já expostas no parecer à emenda no. 35, de autoria do 
constituinte Paulo Salgado. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00302 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   No artigo 1o. suprima-se o vocábulo  
"obrigatório" pelo "facultativo". 
Justificativa: 
A obrigatoriedade do voto é própria de regimes autoritários. Isso se verifica em todos os países onde 
as ditaduras ditam as leis.  
No Brasil, a obrigatoriedade do voto faz parte do entulho autoritário que deve ser expurgado da nova 
Constituição. Com o advento da Nova República, onde prevalecem os princípios democráticos que 
irão nortear nossos trabalhos, os preceitos autoritários deverão ser eliminados, para em seu lugar 
serem estabelecidos dispositivos constitucionais, que assegurem a plena liberdade do cidadão e 
aperfeiçoem nossas instituições políticas.  
Somos uma grande nação a devemos formar ao lado daqueles que respeitam os direitos do cidadão 
nos países democráticos, o eleitor não é obrigado a votar. Entendemos ser o voto um direito sagrado 
do cidadão e, não, um dever, uma obrigação. A vontade do eleitor não pode ser violentada. 
A adoção do voto facultativo na legislação eleitoral brasileira é uma medida importante e que já está 
tardando a ser tomada.  
Parecer:   
   Pretende o Autor tornar o voto facultativo.  
Somos contrários ao pretendido pelas razões expedidas no parecer à Emenda N.34-0, de autoria do 
Constituinte Paulo Delgado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00305 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda  
Dê-se ao Art. 2o. do anteprojeto da  
Subcomissão IV-A a seguinte redação:  
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"art. 2o.  
O voto é facultativo e são eleitores os  
brasileiros maiores de 18 anos alistados na forma  
da lei." 
Justificativa: 
O estabelecimento do voto facultativo abre caminho para significativa mudança no processo e na 
mentalidade eleitorais do Brasil, considerando-se que a liberdade de optar por participar ou não na 
votação dará maior legitimidade ao sistema democrático representativo.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda do voto facultativo e do alistamento eleitoral dos maiores de dezoito anos.  
Somos contrários ao voto facultativo pelas razões já expendidas no parecer à Emenda n.34-A, de 
autoria do Constituinte Paulo Delgado; e favoráveis ao alistamento aos dezoito anos.  
Favorável em parte. 
   
   EMENDA:00328 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos.  
Art. 2o. - São eleitores os brasileiros que,  
à data da eleição, contém dezoito anos ou mais,  
alistados na forma da lei. 
Justificativa: 
Há necessidade de que a Constituição fixe a idade mínima do eleitor.  
Julgo que o jovem brasileiro de dezesseis anos não tenha maturidade e o sendo de reponsabilidade 
necessários para exercer o direito do voto. 
Além desse meu julgamento, apresento também um argumento bastante importante a maioria dos 
países, inclusive os que estão em estágio cultural bem acima do nosso, adotam a idade mínima de 
dezoito anos para ser eleitor.  
Parecer:   
   Propõe o Autor que o alistamento eleitoral seja permitido a partir dos dezoitos anos de idade.  
Concordamos plenamente com a justificação, quando diz que "o jovem brasileiro de dezesseis anos 
não tem a maturidade e o senso de responsabilidade necessários para exercer o direito de voto."  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00331 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos.  
Art. 13. É exigido aos candidatos domicílio  
eleitoral e filiação partidária pelo prazo de doze  
meses, tendo como referência a data da eleição a  
que irá concorrer. 
Justificativa: 
A fim de fortalecer os Partidos, bem como evitar que os candidatos fiquem trocando de partidos em 
função de suas possibilidades eleitorais, como também de “passar ou não nas convenções”, há 
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necessidade de fixar-se o prazo de filiação partidária, a fim de que os candidatos passem a ter maior 
identificação com os respectivos Partidos.  
Parecer:   
   Propõe o Autor a exigência de domicílio eleitoral e filiação partidária pelo prazo de doze meses.  
Defendemos o domicílio eleitoral e a filiação partidária pelo prazo mínimo de seis meses, por melhor 
atender aos interesses dos partidos e dos candidatos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00335 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Anteprojeto da Subcomissão  
do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos.  
Art. 2o. ..................................  
§ 4o. Os analfabetos somente votarão nas  
eleições para Vereador e para Prefeito. 
Justificativa: 
Considero que a Emenda Constitucional n° 25, de 15 de maio de 1985, que concedeu o direito de 
voto ao analfabeto, em lugar de ter sido um avanço, foi um retrocesso.  
Em lugar de dar o direito ao voto, deveria ter sido feita uma campanha para a erradicação do 
analfabetismo no Brasil.  
Ninguém desconhece que os analfabetos são facilmente manipulados e enganados por terceiros e, 
via de regra, não têm condições para discernir ou analisar, com segurança, o que passa ser do 
interesse do País.  
Já nas eleições para Prefeito e Vereadores e desde que as cédulas lhes sejam compatíveis, julgo que 
os analfabetos possam votar, porquanto que os candidatos, na maioria das vezes, lhes são 
conhecidos pessoalmente e as campanhas feitas para esses cargos abordam assuntos que podem 
ser perfeitamente alcançados pelos analfabetos, tais como melhorias de ruas, de transportes, de 
abastecimento de água, etc.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte, por via da Emenda sob exame, restringir o voto do analfabeto à 
escolha do Prefeito e vereador.  
O Autor apoia-se na crença de que a conquista do direito a voto pelo analfabeto, foi antes um 
retrocesso do que um avanço; o exercício do voto, no plano municipal dada a proximidade do eleitor 
com os problemas municipais e com os candidatos que se propõem resolvê-los, reduzem-se as 
dificuldades do exercício do voto.  
O voto do analfabeto é uma conquista consolidada pelo apoio de expressiva maioria, seja no 
Parlamento, seja na opinião pública.  
Com o intuito de resguardar de constrangimentos o iletrado que não se sentir apto para o exercício do 
voto, propomos em nosso substitutivo, que o analfabetos sejam excepcionados da obrigatoriedade de 
alistar-se e votar.  
Pelas razões expostas, rejeitada. 
   
   EMENDA:00356 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 17 do Anteprojeto  
do Relator da Subcomissão do Sistema Eleitoral e  
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Partidos Políticos.  
O artigo 17 fica assim redigida:  
"Artigo 17 - São Inelegíveis:  
I - O Presidente e o Vice-Presidente da  
República para os mesmos cargos, desde que os  
tenham exercido nos últimos seis meses, antes do pleito;  
II - Para os cargos de Presidente e Vice-  
Presidente da República, o Governador ou Vice-  
Governador, Interventores Federais, Ministros de  
Estado, o Governador do Distrito Federal e  
Territórios, Ministros dos Tribunais Superiores e  
procurador-Geral da República, desde que tenham  
exercido tais cargos nos últimos seis meses, antes  
do pleito;  
III - Para os cargos de Governador e Vice-  
Governador, o Presidente e o Vice-Presidente da  
República, o Governador, o Vice-Governador, os  
Interventores Federais, Ministros de Estado,  
Governador do Distrito Federal, Ministros dos  
Tribunais Superiores e Procurador-Geral da  
República, Secretários de Estado, Desembargadores,  
Juízes, Membros do Ministério Público e Prefeitos  
Municipais, os Comandantes de Regiões Militares,  
desde que tenham exercido tais cargos nos últimos  
seis meses, antes do pleito;  
IV - Para os cargos de Prefeito e Vice-  
Prefeito, o Governador, o Vice-Governador, os  
Secretários de Estado, os Ministros de Estado, os  
Desembargadores, Juízes, Conselheiros do Tribunal  
de Contas do Estado, Membros do Ministério  
Público, os Prefeitos e Vice-Prefeitos Municipais,  
os Secretários Municipais, desde que tenham  
exercido tais cargos nos últimos seis meses antes  
do pleito;  
V - Tais inelegibilidades alcançaram,  
igualmente, as autoridades mencionadas, não  
importando a condição do titular, efetivo,  
substituto ou interino, para o exercício dos  
cargos de Senador, Deputado Federal, Deputado  
Estadual e Vereador, bem assim seus parentes  
legítimos ou afins, até o 3o. grau. 
Justificativa: 
O nepotismo e a oligarquia têm se constituído em pragas assíduas na nossa história político-
administrativa. Poder-se-ia dizer que tem vicejado à solta na nossa República. Na Constituição de 
1946 foram tratados com relativo vigor. Todavia, de lá para cá, depois que o capítulo da 
inelegibilidade passou a ser disciplinado por Legislação Ordinária, alterações foram introduzidas, 
visando à atenuação de seus efeitos. Urge, pois, com urgência, restaurar a boa prática 
Constitucional, disciplinando, como deve ser o problema das inelegibilidades, e reduzindo, na medida 
do possível, a influência do Poder Político na manutenção de privilégios que geram o nepotismo e a 
oligarquia, de que não têm conseguido se livrar nossa República. Nem a Velha, nem a Nova.  
Parecer:   
   Pretende o Autor estabelecer casos de inelegibilidade ora, os casos de inelegibilidade devem ser 
estabelecidos em lei complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00357 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. do anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos  
Políticos, a seguinte redação:  
- São eleitores os brasileiros  
obrigatoriamente alistados na forma da lei. 
Justificativa: 
O recenseamento do corpo eleitoral, além de uma necessidade do Estado, inclusive esteticamente, 
deve ter o caráter obrigatório, por sua função conscientizadora. É toda de toda conveniência a cada 
Unidade da Federação e suas circunscrições administrativas conhecer a realidade de sua força 
política e, através dela, o grau de interesse da respectiva população no que toca aos negócios 
públicos. 
Já o exercício do direito de voto deve ficar ao alvedrio de cada cidadão. Cabe a ele decidir se vota ou 
não num determinado pleito, face às propostas que os candidatos tenham apresentado durante sua 
postulação. O grau de politização de uma comunidade se medirá pelo absenteísmo que apresentar a 
cada jornada eleitoral.  
A função didática do voto deve ser preservada.  
A nossa realidade política ainda não recomenda o voto facultativo. A democracia, ainda tênue, 
incipiente, que renasce, sincopada sucessivamente ao longo dos últimos sessenta anos, por tantos e 
tão deploráveis episódios históricos, sofreria grande abalo com o princípio do voto facultativo.  
A eleição se elitizaria, dado o alto grau de analfabetismo ainda vicejante e a escassa conscientização 
e politização de nosso povo. É uma realidade que não se pode olvidar nem esconder.  
Talvez uma forma intermediária pudesse se consagrar, com princípios permanente, o voto e o 
alistamento facultativos e, nas disposições transitórias, preceituar-se um escalonamento da sua 
aplicação por municípios populosos, com as capitais de Estado e algumas dezenas de comunidades 
e regiões de consideráveis progresso, conjugado com o nível de instrução de educação de seus 
habitantes, medidos, por exemplo, pela paulatina eliminação do analfabetismo, pelo crescimento dos 
níveis de escolaridade de população, enfim, por um sistema de avaliação que ponderasse 
aproximadamente o estágio de evolução do pensamento político nessas comunidades, entre outros 
fatores, também a aferição dos níveis de abstenção e participação política de seu corpo eleitoral.  
A nosso ver, porém, mais prático é, por enquanto, manter a obrigatoriedade do alistamento e do voto, 
deixando para o legislador ordinário, que ficará com a competência constituinte derivada, emendar o 
texto da Lei Maior, quando entender oportuno.  
Parecer:   
   Constituinte José Richa. Pretende o autor imprimir nova redação ao artigo segundo, a fim de que 
sejam considerados eleitores os brasileiros obrigatoriamente alistados na forma da lei.  
Concordamos com a proposta do alistamento obrigatório. Mas discordamos da afirmativa do Autor, na 
justificação, de que "o exercício do direito de voto deve ficar ao alvedrio de cada cidadão. Favorável 
em parte. 
   
   EMENDA:00362 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Anteprojeto da Subcomissão  
do Sistema Eleitoral e Partidário.  
Dê-se ao § 1o. do art. 2o. a seguinte redação  
e renumere-se os demais parágrafos.  
Art. 2o. - ..................................  
§ 1o. - O alistamento e o voto são obrigatórios. 
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Justificativa: 
O dever cívico de participar dos processos político-eleitorais deve estar assegurado no texto 
constitucional. Não seria correto que a Constituição brasileira estimulasse os brasileiros, de uma 
forma ou de outra, a abdicaram dessa participação.  
Parecer:   
   O Autor pretende estabelecer que o alistamento e o voto são obrigatórios.  
Concordamos plenamente com os argumentos do Autor, quando diz que " o dever cívico de participar 
dos processos político eleitorais deve estar assegurado no texto constitucional.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00401 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. do Anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos  
Políticos a seguinte redação:  
"Art. 2o. São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contem dezesseis anos ou mais,  
alistados na forma da lei." 
Justificativa: 
A incorporação no processo político do Brasil dos jovens de 16 anos é uma imposição defluente de 
sua própria modernização.  
Com efeito, os meios de comunicação de massa, especialmente a televisão, trouxeram aos jovens 
uma convivência diária com os acontecimentos político-sociais, provocando seu precoce 
amadurecimento para os fatos que dizem respeito aos destinos do País.  
Deixá-los à margem das decisões no concernente aos destinos da pátria, seria um absurdo e um 
contrassenso. Este o sentido de nossa proposição.  
Parecer:   
   Cuida a emenda do alistamento eleitoral aos dezesseis anos de idade.  
Somos contrários ao pretendido pelas razões já expostas no parecer à emenda no. 35, de autoria do 
constituinte Paulo Delgado. Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00402 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Anteprojeto da Subcomissão do Sistema  
Eleitoral e Partidos Políticos  
Emenda no.  
Redija-se o "caput" do art. 2o. na forma seguinte:  
"Art. 2o. São eleitores os brasileiros  
maiores de dezoito anos, alistados na forma da  
lei, os maiores de dezesseis anos que estejam  
cursando o segundo grau de ensino." 
Justificativa: 
No momento em que decidimos a nova Constituição, somos obrigados a refletir sobre os direitos de 
um segmento social, altamente representativo, não apenas em termos de quantidade, mas também, 
pela nova realidade da juventude brasileira que tem lutado constantemente pelas retomadas sociais e 
transformações políticas.  
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Com a evolução dos meios de comunicação e a consequente informação em todos os níveis, temos 
que o desenvolvimento do poder de escolha tem se aprimorado, fazendo com que o jovem receba 
maior número de conexões estímulo-resposta.  
Se analisarmos o número de estudantes que participam com seu trabalho em várias áreas, 
concluímos que sua mão-de-obra interfere diretamente nos resultados finais de nossa produção sem, 
no entanto, terem o direito de escolher, através do voto aqueles que legislam, que decidem sobre seu 
destino.  
Numa retrospectiva do movimento pelas “Diretas-Já”, é impossível desconsiderar a participação 
importante daqueles jovens no instante em que se definiu o início das mudanças.  
Se aprovamos o direito de voto ao analfabeto, como negarmos esse direito à nossa juventude, se o 
volume de informações possuído por ela já é compatível com a experiência daquele.  
Se a sociedade precisa ser reformada, se as instituições são obsoletas ou arcaicas, se a cultura está 
impregnada de preconceitos e falsos valores, não devemos colocar os jovens em situação de 
passividade diante dos problemas que emanam do cotidiano.  
O valor real do voto do jovem de segundo grau está na projeção do futuro, e também na coerência 
intrínseca, que lhe dá significado, direção e unidade.  
Considerando o exposto, podemos dizer a verdade e o discernimento não podem ser privilégios para 
o gozo e a plenitude de uns poucos amparados pela lei. Mas, eles devem ser postos a serviço da 
comunidade a que pertencem. Para isso, porém é necessário que nossos jovens estudantes se 
integrem aos padrões culturais e políticos da sociedade habilitando-os para o exercício do voto.  
Vale a pena acreditar na juventude, e permitir que participe eficiente, consciente e diretamente do 
direito pelo qual tanto lutamos e que tão bem caracteriza o processo democrático: o direito de votar.   
Parecer:   
   Propõe o Autor o alistamento eleitoral aos dezoito anos, e aos dezesseis, no caso do alistando 
estar cursando o segundo grau de ensino.  
A medida proposta é discriminatória.  
Quanto ao alistamento eleitoral aos dezesseis anos, somos contrários ao pretendido pelas razões já 
expostas no parecer à Emenda n.35, de autoria do Constituinte Paulo Delgado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00410 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 1o. do Art. 2o. do  
Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Eleitoral e  
Partidos Políticos.  
§ 1o. - Os militares são alistáveis. 
Justificativa: 
Num País de frágeis instituições democráticas, o voto facultativo poderá levar a grandes abstenções 
no processo eleitoral, enfraquecendo os eleitores e fornecendo eventuais interrupções da legalidade 
democrática.  
O voto obrigatório é uma conquista democrática, ao contrário do que sustentam os apologistas do 
voto facultativo.  
Não se pode recusar aos militares o direito e o dever de se alistarem.  
Parecer:   
   Pretende o Autor estabelecer que todos os militares sejam alistáveis.  
Somos contrários ao pretendido pelas razões já expedidas no parecer à Emenda n.37-A, de autoria 
do Constituinte Paulo Delgado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00415 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Anteprojeto da Subcomissão do Sistema  
Eleitoral e Partidos Políticos  
EMENDA No.  
Incluam-se no Anteprojeto da Subcomissão do  
Sistema Eleitoral e Partidos Políticos os  
seguintes dispositivos:  
"Art. O sufrágio é universal e o voto é  
direto e secreto, salvo nos casos previstos nesta  
Constituição.  
§ 1o. Os Deputados Federais e Estaduais e os  
vereadores são eleitos pelo sistema distrital  
misto, majoritário e proporcional.  
§ 2o. Metade da representação dos partidos  
políticos será eleita pelo sistema majoritário, em  
distritos uninominais, concorrendo um candidato  
por partido e metade através de listas partidárias.  
§ 3o. Lei Complementar regulará o disposto  
neste artigo, estabelecendo critérios para a  
distribuição das cadeiras e a divisão distrital  
dos Estados, Territórios e Municípios." 
Justificativa: 
Desde a década de 1950 que a classe política luta para a implantação do sistema distrital misto no 
Brasil. Todas as tentativas, através de propostas de emendas à Constituição e projetos de lei 
malograram. Até mesmo o parágrafo do art. 148 da Constituição vigente, introduzindo pala Emenda 
Constitucional n° 22, de 29 de julho de 1982, que determinava que os Deputados Federais e 
Estaduais seriam eleitos pelo sistema distrital misto, majoritário e proporcional, não chegou a ser 
regulamentado. O Projeto de Lei n° 261, de 1963, do Poder Executivo, foi arquivado com a revogação 
do citado parágrafo único pela Emenda Constitucional n° 35, de 15 de maio de 1985.  
Perplexa, a classe política não entende as razões que levaram os defensores do sistema proporcional 
a impedirem a adoção do sistema distrital, quando se sabe, através de pesquisas realizadas pela 
Fundação Getúlio Vargas, que o sistema misto oferece mais vantagens.  
A referida Fundação alinhou, dentre outros, os seguintes argumentos favoráveis: campanhas 
eleitorais mais restritas e lógicas; propaganda mais fácil e barata; escolha mais acertada dos 
eleitores; maior conhecimento dos candidatos; neutralização da influência do dinheiro, maior atenção 
para os problemas e interesses gerais de cada área representada; maior responsabilidade perante 
seus distritos; menor número de candidatos; escolha mais fácil por parte do eleitor e apuração mais 
simples; desaparecimento dos partidos sem expressão etc. 
O novo sistema eleitoral que estamos propondo à Assembleia Nacional Constituinte é assemelhado 
ao da República Federal da Alemanha.  
Naquele país, as eleições para preenchimento dos cargos do Parlamento Federal são efetuadas por 
um sistema misto: de representação distrital majoritária, pelo qual são preenchidos 259 cargos 
restantes.  
No nosso caso, evidentemente, a legislação complementar poderá dispor de outra forma o percentual 
de vagas para as representações majoritária e proporcional, pois não se restringem ao sistema 
alemão as diversas modalidades de sistema eleitoral distrital misto.  
Particularmente, penso que se possa estabelecer uma modalidade que permita a disputa e 
sobrevivência dos chamados “pequenos partidos”, desde que consigam ter alguma expressão num 
âmbito maior, em mais de um distrito.  
Acreditamos que chegou a hora da implantação do sistema distrital misto no Brasil. Não podemos 
continuar enfrentando os gastos excessivos e o abuso do poder econômico da forma como se viu em 
todo o país nas últimas eleições, a par das constantes crises políticas que vêm ocorrendo no País 
ultimamente. Não temos dúvidas em apontar o sistema proporcional, juntamente com o 
presidencialismo, como um dos principais responsáveis pela instabilidade política.  
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Parecer:   
   Propõe o Autor a instituição do sistema eleitoral misto, majoritário e proporcional.  
Contudo, entendemos que os Deputados Federais e Estaduais deverão ser eleitos pelo referido 
sistema, na forma que a lei estabelecer.  
Favorável em parte. 
   
   EMENDA:00416 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 13, do Relatório da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos. 
Justificativa: 
A exigência do domicílio eleitoral fere a liberdade do candidato e atinge a soberania do eleitor. E, de 
outro lado, um resquício do regime autoritário.  
Parecer:   
   Pretende o Autor suprimir o artigo treze, que exige domicílio eleitoral pelo prazo de um ano.  
Somos contrários ao pretendido, pois defendemos a exigência de domicílio eleitoral pelo prazo 
mínimo de seis meses, por ser de interesse dos partidos políticos e dos candidatos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00417 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do artigo 2o. do Relatório  
Final da Subcomissão do Sistema Eleitoral e  
Partidos Políticos. 
Justificativa: 
Todos os brasileiros são alistáveis, sem discriminação. 
Podemos criar condições de inelegibilidade. Mas o alistamento e o voto são obrigatórios.  
Parecer:   
   Propõe o autor suprimir o parágrafo segundo do artigo segundo, que proíbe o alistamento dos que 
não saibam exprimir-se na língua nacional e os que estejam privados dos direitos políticos.  
Somos contrários ao pretendido pelas razões expendidas no parecer à Emenda no.36-6, de autoria 
do Constituinte Paulo Delgado. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00418 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O § 1o. do artigo 2o, do Relatório Final da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos  
Políticos, passará a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - O alistamento e o voto são obrigatórios. 
Justificativa: 
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Recomenda-se que o alistamento e o voto permaneçam obrigatórios, a fim de compulsoriamente 
trazer o cidadão ao cumprimento dos mais comezinhos princípios de civismo.  
Parecer:   
   Pretende o autor que o alistamento e voto sejam obrigatórios.  
Concordamos plenamente com a justificação, quando salienta que "o alistamento e o voto devem 
permanecer obrigatórios, a fim de compulsoriamente trazer o cidadão ao cumprimento dos mais 
comezinhos princípios de civismo".  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00454 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Impõe a obrigatoriedade do voto a todos os  
brasileiros maiores de 16 anos, inclusive  
militares, outorgando aos maiores de 18 anos o  
direito de serem eleitos, salvo as exceções legais.  
Inclua-se no texto constitucional, na parte  
reservada aos Direitos Políticos, o seguinte postulado:  
"Art... O alistamento e o voto são  
obrigatórias para todos os brasileiros maiores de  
16 anos, independentemente de sexo ou qualificação  
e hierarquia militar, salvo os casos previstos em  
lei e sancionados por sentenças judiciais  
transitadas em julgado.  
§ 1o. Os maiores de 18 anos, civis ou  
militares, poderão ser eleitos para quaisquer  
cargos públicos eletivos, excetuando-se as  
hipóteses de inelegibilidade previstas nesta Constituição.  
§ 2o. Lei complementar definirá os modos de  
exercício do voto pelos índios, analfabetos e  
deficientes.  
Justificativa: 
Numa sociedade plural como a nossa, um regime verdadeiramente democrático não pode excluir do  
processo político os índios, os analfabetos, os militares sem exceção, os deficientes físicos, nem  
os maiores de 16 anos, homens e mulheres que contribuem com o seu trabalho para a criação da  
riqueza e da cultura nacionais. 
Parecer:   
   Propõe o autor a obrigatoriedade do voto a todos os brasileiros maiores de dezesseis anos.  
Pretende o Autor estabelecer que o alistamento e o voto serão obrigatórios para todos os brasileiros 
maiores de dezesseis anos; e que os maiores de dezoito anos poderão ser  eleitos para quaisquer 
cargos públicos eletivos. 
Somos contrários ao pretendido pelas razões já expostas no parecer à emenda no. 35, de autoria do 
constituinte Paulo Salgado. Pela rejeição.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER – I 
 
EMENDA:00012 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOAQUIM HAICKEL (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item I do art. 5o. do Capítulo III:  
a) O alistamento e o voto serão obrigatórios  
para todos os brasileiros, salvo para os menores  
de 18 anos.  
Será facultativo o alistamento e o voto para  
os maiores de 70 anos no ano da eleição;  
b) O sufrágio popular é universal e direto, e  
o voto, igual e secreto, respeitada a  
proporcionalidade nas eleições para cargos  
legislativos;  
c) Aos estrangeiros residentes e domiciliados  
no Brasil há mais de cinco anos contínuos, desde  
que exerçam atividade produtiva, é facultado o  
exercício do voto e o direito à elegibilidade no  
município em que tenham domicílio eleitoral. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O acolhimento parcial da proposição contribui para o aprimoramento do Anteprojeto em 
elaboração.  
Aprovada em parte. 
   
   EMENDA:00013 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOAQUIM HAICKEL (PMDB/MA) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "e" do item IV do art. 5o. do Capítulo III. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A proposição visa a finalidades conflitantes com as perseguidas pelo Anteprojeto em elaboração.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00070 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se à letra "c", inciso I, do Art.  
5o., do Anteprojeto Constitucional, elaborado pela  
referida Comissão, mais o seguinte dispositivo:  
Art. 5o. - ................................. 
I - ......................................... 
c - ... Para esse fim as mesas receptoras  
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disporão de cabines indevassáveis, apropriadas, de  
modo a assegurar a privacidade e tranquilidade do  
eleitor, no momento do voto. 
Justificativa: 
A experiência tem demonstrado que vem se tornando uma prática, a falta de privacidade no momento 
do voto. As eleições passadas comprovam o fato.  
As antigas cabines, feitas de peças de madeira e pano – que permitiam ao eleitor pudesse 
tranquilamente nela fazer sua opção cívica – têm sido substituídas por um simples anteparo de 
papelão, colocados sobre uma pequena mesa, que fica devassada aos olhos de todos os circulantes, 
obrigado o eleitor a um certo constrangimento.  
Aliem-se a isso, os problemas que enfrentam os leitores semianalfabetos que, muitas vezes, trazem 
de casa seu modelo já orientado para a votação, não podendo utilizá-lo por uma natural inibição.  
Esse fato, a nosso ver, muito contribui para um grande número de votos em branco, na última 
eleição.  
Há, pois, que resguardar, ao máximo possível essa privacidade do cidadão, no momento do seu livre 
exercício do voto secreto.  
Parecer:   
   O texto da Emenda merece exame de outra Comissão Temática.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00079 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a letra d do item I, do art. 5o.,  
do capítulo III - (Dos Direitos Políticos). 
Justificativa: 
O Direito brasileiro, sempre tão liberal em assegurar aos estrangeiros residentes no país os direitos 
públicos não políticos, tem recusado aos mesmos o gozo dos direitos públicos políticos.  
Esta, aliás, a orientação seguida pela esmagadora maioria das legislações estrangeiras. Parece-me, 
pois, inadequado romper com a tradição do direito constitucional brasileiro quanto ao gozo dos 
direitos públicos políticos.  
Parecer:   
   A Emenda acrescenta significativo aperfeiçoamento ao substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00080 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se à letra b do item III do art. 5o. a seguinte redação:  
"São privativas de brasileiros natos as  
candidaturas de Presidente e Vice-Presidente da  
República, Deputado Federal, Senador e Governador  
de Estado." 
Justificativa: 
Não me parece razoável retornarmos à linha liberal da Constituição de 1891, que tornou privativo de 
brasileiros natos apenas os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 156  

 

Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00088 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 6o. - Capítulo III, Título  
I do Parecer e Substitutivo da Comissão da  
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da  
Mulher. 
Justificativa: 
Todos os brasileiros são alistáveis em discriminação.  
Não há necessidade de explicitar determinadas categorias já que em outra emenda estamos 
propondo que o alistamento e o voto são obrigatórios.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00089 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dá nova redação para a letra a, do item I, do art. 5o. (Capítulo III)  
I - O Alistamento e o Voto.  
a) O alistamento e o voto são obrigatórios. 
Justificativa: 
É aconselhável que o alistamento e o voto sejam obrigatórios sem exceções.  
Parecer:   
   Não há como acolher a proposição, visto tratar de tema que não é objeto dos trabalhos desta 
Comissão.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00096 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja dada a alínea i, do inciso II, do artigo 5o. a seguinte redação:  
i) Os servidores civis e militares não  
incluídos na alínea d serão licenciados, com  
vencimentos, a partir da convenção partidária que  
os indicar como candidatos. 
Justificativa: 
As convenções partidárias ocorrem sempre num prazo superior a três meses do pleito.  
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O servidor civil ou militar candidato não deve permanecer na repartição ou Unidade, após a 
convenção partidária, em face dos problemas que pode enfrentar ou acarretar.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00107 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do Capítulo III - Dos  
Direitos Políticos, art. 5o., inciso I, do  
substitutivo da Comissão I.  
A) São facultativos o alistamento e o voto  
para os maiores de 16 anos, bem como para os  
demais brasileiros.  
Suprima-se a letra b, alterando a denominação  
dos seguintes. 
Justificativa: 
Embora a obrigatoriedade do voto não venha a ferir os direitos do cidadão livre, não deixa de ser um 
constrangimento obrigá-lo a manifestar-se a favor de algum candidato, quando, frequentemente, 
nenhum dos postulantes a cargos eletivos merece a preferência do eleitor. Já que não há 
possibilidades de votar contra, que pelo menos lhe seja permitido omitir, quando assim julgar 
conveniente.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00123 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Art. 5o. ....................................  
II - ........................................  
h) são igualmente inelegíveis os que  
cometeram crimes de improbidade administrativa, em  
sentença transitada em julgado e improbidade  
política, nos casos de tráfico de influência,  
desempenho de sua função pública de forma  
contrária aos interesses de sua comunidade ou da  
plataforma de seu partido político, em sentença  
também transitada em julgado em que se apresentam  
como parte 10 (dez) por cento dos eleitores da  
agremiação do acusado, no âmbito municipal,  
estadual ou federal, conforme a atividade política  
refira-se a cargo ou função no município, Estado  
ou em termos federais. 
Justificativa: 
A improbidade administrativa dá mais abrangência ao que se propõe no item em tela.  
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Deve, portanto, culminar com a perda dos direitos políticos, em sentença judicial. É impensável que, 
no futuro democrático que antevemos possamos continuar a ver aqueles que se conduziram de forma 
inadequada aos interesses da Nação.  
De outra forma, pretendemos também ver criada a figura da improbidade política.  
Trata-se de uma forma de se permitir aos eleitores mecanismo de retirada dos direitos políticos 
àqueles que se conduzem mal na sua função.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00142 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NARCISO MENDES (PDS/AC) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 5o., Inciso I, a alínea "d". 
Justificativa: 
Aos estrangeiros não se pode dá o direito ao exercício do voto e a elegibilidade, ao menos que 
tenham optando pela nacionalidade brasileira, ou que atendam aos preceitos e exceções que já 
fazem parte de nossa tradição e legalidade – os Portugueses, por exemplo.  
O Brasil deve assegurar aos estrangeiros aqui residentes por bom tempo, direitos de acordo com sua 
conduta especialmente pelo seu passado no país de origem. 
Se o estrangeiro, aqui chegam trazidos por governos déspotas que não aceitam os direitos por nós 
defendidos, nada impede que acolhemos este cidadão, entretanto nossa Pátria não pode se prestar 
com refúgio de terroristas, criminosos, contrabandistas, etc., ainda mais na condição de elegíveis.  
Parecer:   
   A Emenda acrescenta significativo aperfeiçoamento ao substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00155 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   A letra "i" do Inciso II do Art. 5o. passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 5o......................................  
II - ........................................  
i) - os servidores civis não incluídos na  
alínea d) serão licenciados, assegurada a  
renumeração que percebem, três meses antes e até  
trinta dias após o pleito a que se candidatarem; 
Justificativa: 
Substitui-se a expressão vencimentos que é restritiva a servidores estatutários ou efetivos, e, se deve 
abranger, também, o servidor contratado, pelo regime da legislação trabalhista ou mediante regime 
em lei própria, admitida pelo Poder Público. Remuneração é expressão genérica que não exclui, 
como não se deveria, a proteção a qualquer servidor civil elegível, na conformidade do Substitutivo.  
A licença deve ter o seu prazo demarcado, não estando assim contemplado no Substitutivo. Propõe-
se até trinta dias após o pleito, afastando-se a influência até a proclamação do resultado que, 
normalmente, acontece no prazo indicado (o anúncio do resultado).   
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Parecer:   
   A Proposição contribui para o aprimoramento do texto do substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00166 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Modifique-se a alínea "e", do item IV, do  
art. 5o. do Substitutivo, pelo seguinte:  
e) - Os eleitos pelo voto estão sujeitos a  
ser destituídos pelo voto, na forma de Lei  
Complementar aprovada pelo Congresso Nacional, até  
130 (cento e trinta) dias da promulgação desta  
Constituição. 
Justificativa: 
Entendemos que deve ser dado um prazo para o Congresso Nacional regulamentar o dispositivo que 
trata da destituição de ocupantes de cargos eletivos, através do voto popular.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00170 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se à alínea d do inciso I do artigo 5o. do  
capítulo III dos Direitos Políticos e a alínea a,  
do inciso V, as seguintes redações:  
art. - ......................................  
I - ........................................  
d) - aos estrangeiros residentes e  
domiciliados no Brasil há mais de 5 anos  
contínuos, desde que exerçam atividades  
produtivas, é facultado o exercício do voto na  
forma da lei.  
V - ........................................  
a) - É livre a criação de Partidos Políticos,  
desde que seja por brasileiros. 
Justificativa: 
O exercício do voto obrigatório é uma atribuição do brasileiro e em especial a atribuição de criação de 
Partidos Políticos, ressalvando o tratado existente entre o Brasil e Portugal.  
Parecer:   
   O acolhimento parcial da proposição contribui para o aprimoramento do Anteprojeto em 
elaboração.  
Aprovada em parte. 
   
   EMENDA:00182 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA  
Dê-se a seguinte redação, a alínea "b" do  
item III do art. 5o. do Substitutivo da Comissão I:  
"A restrição aos brasileiros naturalizados,  
originários de países de língua portuguesa limitar-se-á  
aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República." 
Justificativa: 
As afinidades que aproximam os povos que falam a língua portuguesa extravasam o campo 
linguístico para se estender aos costumes e ao comportamento.  
O Brasil assumiu, independente de qualquer ideia de supremacia, posição de liderança das 
comunidades de língua portuguesa.  
Não há vestígio no relacionamento das comunidades de língua portuguesa, de riscos de interesses 
antagônicos.  
Abrindo os braços àqueles que têm como identidade de língua estamos dando exemplo aos demais 
povos como fazer a humanidade procurar o caminho da Paz.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00191 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "a" do inciso III do art. 5o. a seguinte redação:  
"a) são condições da candidatura para cargos  
providos por eleição: a elegibilidade e a escolha  
por votação direta dos filiados do partido". 
Justificativa: 
A proposta visa democratizar o processo de indicação de candidatura, fortalecendo o sistema 
partidário com participação dos filiados partidários.  
Sala das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, em de junho de 1987.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00203 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte dispositivo; no Capítulo  
III, dos Direitos Políticos:  
O voto é libre, universal, direto e secreto e  
todo cidadão, maior de 16 anos, exceto os que  
cumprem pena de prisão, terá este direito. 
Justificativa: 
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O voto é um direito e não um dever. Uma sociedade democrática não pode obrigar os seus cidadãos 
a exercer um direito.  
Parecer:   
   A proposição visa a finalidades conflitantes com as perseguidas pelo Anteprojeto em elaboração.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00239 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   DJENAL GONÇALVES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Comissão da Soberania e dos  
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, dê-se à  
alínea b, item I, do art. 5o., do Capítulo  
referente aos Direitos Políticos, a seguinte redação:  
"b) para os demais brasileiros, salvo os que  
não saibam exprimir-se no idioma nacional, os que  
estejam privados dos direitos políticos e os  
conscritos durante o período do Serviço Militar  
Inicial, o alistamento e o voto são obrigatórios;" 
Justificativa: 
Incluiu-se nas exceções ao alistamento e ao voto obrigatório, os conscritos durante o período do 
Serviço Militar Inicial.  
Manteve, assim, o espírito inicial de se assegurar aos militares o direito ao voto, excetuando-se um 
pequeno contingente que por sua natureza e características não participariam de um determinado 
pleito, mas que, indiretamente, estariam contribuindo para a normalidade do mesmo, através da 
participação em outras atividades. Além do que, esses jovens, pela peculiaridade do Serviço Militar 
Inicial, não estariam participando do processo político, naquele momento.  
Parecer:   
   A proposição visa a finalidades conflitantes com as perseguidas pelo Anteprojeto em elaboração.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00244 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   DJENAL GONÇALVES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Comissão da Soberania e dos  
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, seja  
substituído o texto do art. 6o. pelo seguinte:  
"Art. 6o. - Os militares, os policiais  
militares e os bombeiros militares, enquanto em  
serviço ativo, não poderão estar filiados a  
partidos políticos." 
Justificativa: 
O exercício de qualquer direito político pressupõe entre outros, o direito a filiação e a participação 
ativa na vida política nacional. Tal fato é extremamente prejudicial à ordem e à disciplina das 
Instituições militares, cujos integrantes devem se subordinar a preceitos rígidos de hierarquia e 
disciplina.  
Aos que não mais se encontrem em serviço ativo, assegurar-se-ia uma participação mais efetiva, 
através da filiação a partidos políticos, sem os prejuízos mencionados.  
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Parecer:   
   A proposição visa a finalidades conflitantes com as perseguidas pelo Anteprojeto em elaboração.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00284 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se todo o enunciado na letra e do item IV do art. 5o., 
Justificativa: 
A inovação do VOTO DESTITUINTE é tipicamente engendrada para perseguições políticas 
desenfreadas, mormente, no interior, contra as minorias partidárias.  
Esta possibilidade terá o efeito da guilhotina.  
Funciona até contra o seu criador.  
A melhor cassação, pelo voto destituinte, é a que se dá em eleições gerais e não por meio de “caça 
às bruxas”, desafetas e minoritariamente eleitas.  
Coitado dos PCs da vida e dos PTs periféricos... 
Na defesa deles é que, também, sou contra o voto destituinte, a destempo.  
Parecer:   
   A Emenda reflete objetivo frontalmente contrário à orientação dos dispositivos consagrados no 
Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00286 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do texto o item III do art. 15,  
que tem a seguinte redação: "Pelo voto destituinte". 
Justificativa: 
As mesmas constantes na EMENDA SUPRESSIVA do enunciado na letra e do item IV do art. 5°. 
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00288 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do texto o enunciado na letra c do  
item VII do art. 4o. e ainda o item V do art. 15. 
Justificativa: 
Tanto um texto, quanto o outro, trata da escolha direta, por eleições, para preenchimento de cargos 
de direção por agentes do Poder Público.  
Acaba-se com o sistema da escolha livre para os cargos tidos como “de confiança” do Chefe do 
Executivo.  
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Entendo que a matéria merece nossa atenção, mas através de legislação ordinária, já que no art. 13 
do anteprojeto estabelece-se esta norma geral.  
Se aprovado o art. 13, estará delineada a nova sistemática para exercer os Poderes do Estado, só 
pelas formas de manifestação da vontade do povo. 
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00320 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "d" do item I do art. 5o.  
do Anteprojeto da Comissão da Soberania e dos  
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. 
Justificativa: 
Entendemos que a discriminação feita aos estrangeiros, no dispositivo que ora se pretende suprimir, 
atentaria ao conceito da cidadania, internacionalmente consagrado, além de revelar grave 
incoerência lógica com o restante do texto, haja vista que este facilitou o exercício de cargos e 
mandatos até o nível federal.  
Portanto, ao estrangeiro que aqui reside e é domiciliado há mais de cinco anos e que tem ambições 
políticas cabe solicitar a sua naturalização, pois, obtida esta, poderá ele não só concorrer às eleições 
municipais, mas, também, às estaduais e federais.  
Com a supressão da alínea “d” do item I do art. 5° do Anteprojeto da Soberania e dos Direitos e 
Garantias do Homem e da Mulher, pretendemos ressalvar o princípio da cidadania única, abraçado 
pelo nosso sistema jurídico.  
Parecer:   
   A Emenda acrescenta significativo aperfeiçoamento ao substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00321 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se da alínea "a" do item II do art.  
5o. do Anteprojeto da Comissão da Soberania e dos  
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher a  
seguinte expressão: "... com a ressalva da alínea  
"d", do inciso I deste artigo ..." 
Justificativa: 
A supressão ora sugerida decorre da emenda anterior, que tivemos oportunidade de oferecer a essa 
Comissão, mediante a qual pretendemos suprimir a alínea “d” do item I do art. 5° do mesmo 
Anteprojeto.  
Parecer:   
   A Emenda acrescenta significativo aperfeiçoamento ao substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00323 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "b" do item III do art.  
5o. do Anteprojeto da Comissão da Soberania e dos  
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. 
Justificativa: 
Esta Emenda decorre de uma outra, que tivemos oportunidade de oferecer a essa Comissão, na qual 
parágrafo único ao artigo 10 desse Anteprojeto, transcrevendo a norma contida na alínea ora objeto 
de supressão.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00338 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se o inciso III do art. 15 do anteprojeto.  
Justificativa: 
O voto destituinte é uma ameaça ao pleno  
exercício do mandato parlamentar. É passível de  
manipulações perigosas pelo poder econômico. Não é  
possível no sistema proporcional aferir a vontade  
proporcional do eleitorado. 
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00339 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se a alínea "e" do inciso IV do art.  
5o. do anteprojeto.  
Justificativa: 
O voto destituinte é uma formulação  
incompatível com o sistema proporcional, e que em  
sendo aplicado pode levar a manipulações pelo  
poder econômico e oligarquias regionais. É uma  
insegurança ao pleno exercício do mandato  
parlamentar. 
Parecer:   
   A proposição visa a finalidades conflitantes com as perseguidas pelo Anteprojeto em elaboração.  
Rejeitada. 
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   EMENDA:00340 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se a alínea "c" do inciso IV do art. 5o. do anteprojeto.  
Justificativa: 
A impugnação de mandato parlamentar só pode  
ser feita por motivos relevantes e de interesse  
público. Daí não se possível - como pretende o  
relator - a tramitação em segredo de justiça. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00343 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Modifique-se no art. 5o. do Capítulo dos  
Direitos Políticos do Anteprojeto, adotando-se a  
seguinte redação:  
I - O ALISTAMENTO E O VOTO.  
a) Têm direito a voto os maiores de idade na  
data da eleição, alistados na forma da lei.  
b) O alistamento é obrigatório para todos os  
brasileiros, salvo as exceções previstas em lei.  
c) O sufrágio popular é universal e direto, e  
o voto, secreto e facultativo.  
A presente emenda ao pretender modificar a  
redação do Anteprojeto visa preservar a  
Constituição de avanços sociais, delegando ao  
legislador ordinário à competência para fixar a  
idade mínima para se ter direito a voto.  
O alistamento deverá ser obrigatório, vez que  
o Estado precisa ter o controle do número de  
eleitores existentes no país. Contudo, deixamos  
novamente a critério da legislação ordinária os  
limites etários para o alistamento.  
E por fim, tornamos o voto facultativo por  
acreditarmos que o cidadão não deve estar obrigado  
a ter participação política dando-se o direito de  
escolha de participar ou não do pleito eleitoral. 
Justificativa: 
A presente emenda ao pretender modificar a redação do Anteprojeto visa preservar a Constituição de 
avanços sociais, delegando ao legislador ordinário à competência para fixar a idade mínima para se 
ter direito a voto.  
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O alistamento deverá ser obrigatório, vez que o Estado precisa ter o controle do número de eleitores 
existentes no país. Contudo, deixamos novamente a critério da legislação ordinária os limites etários 
para o alistamento.  
E por fim, tornamos o voto facultativo por acreditarmos que o cidadão não deve estar obrigado a ter 
participação política, dando-se o direito de escolha de participar ou não do pleito eleitoral.  
Parecer:   
   A proposição visa a finalidades conflitantes com as perseguidas pelo Anteprojeto em elaboração.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00357 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se no Título II, dos Fundamentos da  
Nação, no Capítulo I, em seu artigo 10, a seguinte redação:  
... salvo no que estabelece o artigo 5o. do  
Capítulo III no item III, letra b. 
Justificativa: 
Apesar da boa redação presente neste artigo, é necessário que ela contenha, em seu texto, a relação 
que proponho para que não venha criar nenhuma má interpretação.  
Assim, minha proposta de emenda vem completar o caso em que se estabelece o não acesso do 
naturalizado aos cargos políticos que a lei determina. 
Parecer:   
   Trata-se de iniciativa que positivamente enriquece o Anteprojeto em elaboração.  
Aprovada com nova redação. 
   
   EMENDA:00358 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Artigo 5o., item I, alínea b, passa a ter a  
seguinte redação:  
b - para os demais brasileiros, salvo os que  
não saibam exprimir-se no idioma nacional e os que  
estejam privados dos direitos políticos, o  
alistamento é obrigatório e o voto facultativo. 
Justificativa: 
A obrigatoriedade do voto é instrumento próprio de regimes autoritários. Isso se verifica em países 
onde a ditadura impõe leis cerceando a vontade do indivíduo.  
No momento em que o Brasil atravessa um processo de redemocratização, não se concebe a 
obrigatoriedade do voto, por ser ele a vontade o cidadão – um direito alcançado e não um dever.  
Preceitos autoritários, neste momento, devem ser definitivamente banidos da legislação brasileira, 
que caminha rumo a plena liberdade e aperfeiçoamento das instituições políticas.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00370 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer e Substitutivo do Relator  
Acrescente-se ao item II do art. 5o., a  
seguinte alínea "b", renumerada a atual e as  
subsequentes:  
" - "b" - aos naturais de países de língua  
portuguesa, será facultado o acesso, sob condição  
de reciprocidade, ao mandato de Deputado Federal,  
sendo-lhes todavia vedado o exercício da  
presidência da Mesa". 
Justificativa: 
As vinculações históricas, culturais e de língua entre brasileiros e portugueses, por sí só, justificariam 
diferenciação de tratamento por parte do legislador constitucional. 
Com raras exceções, as Constituições brasileiras e a legislação ordinária sempre contemplaram 
tratamento diferencial aos portugueses, até que, pelo Decreto n° 70 391/72, foi promulgada a 
Convenção sobre igualdade de Direitos e Deveres entre brasileiros e portugueses, no âmbito civil e 
político, com as limitações constitucionais vigentes.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00371 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer e Substitutivo do Relator  
Acrescente-se ao item II do art. 5o., a  
seguinte alínea "b", renumerada a atual e as  
subsequentes:  
" - "b" - Aos naturais de países de língua  
portuguesa, será facultado o acesso, sob condição  
de reciprocidade, ao mandato de Deputado Federal,  
sendo-lhes todavia vedado o exercício da  
presidência da Mesa". 
Justificativa: 
As vinculações históricas, culturais e de língua entre brasileiros e portugueses, e por si só, 
justificariam diferenciação de tratamento por parte do legislador constitucional.  
Com raras exceções, as Constituições brasileiras e a legislação ordinária sempre contemplaram 
tratamento preferencial aos portugueses, até que, pelo Decreto n° 70.391/72, foi promulgada a 
Convenção sobre igualdade de Direitos e Deveres entre brasileiros e portugueses, no âmbito civil e 
político, com as limitações constitucionais vigentes.  
Em abril de 1976, passou a viger a nova Constituição portuguesa onde, no artigo 15°, 3, embora 
vedando o acesso aos “órgãos de soberania” (Presidente da República, da Assembleia da República, 
do Governo e dos Tribunais) atribui “aos cidadãos dos países de língua portuguesa”... “mediante 
convenção Internacional e em condições de reciprocidade”... “direitos não conferidos e estrangeiros”.  
Esse dispositivo evidencia o tratamento diferencial aos povos de língua portuguesa, ao tratar da 
possibilidade de aceso a cargos políticos que não sejam o da Presidência da República e aos demais 
dessa linha sucessória.  
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Assim, por uma questão de fato e de direito, a nossa Constituição deve permitir aos originários 
desses países, na forma de Emenda ora proposta, o acesso a cargos políticos, nos limites da 
reciprocidade de tratamento.  
Nesse sentido com as instituições e a estrutura política portuguesa diferem das nossas, a 
reciprocidade de que fala o citado artigo lusitano só pode abrigar o acesso ao cargo de Deputado 
Federal no Brasil, visto ser o único no nível dos que compõem a Assembleia da Republica em 
Portugal.  
A proibição ao exercício da Presidência da Câmara Federal como na Constituição Portuguesa, 
justifica-se, por estar.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00389 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   Que seja modificada a redação da alínea "e",  
do Inciso IV, do Artigo 5o. - Dos Direitos Políticos:  
Será garantido ao eleitor o direito de cassar  
o mandato dos eleitos pelo voto, que perderem a  
confiança do eleitorado, na forma da Lei Complementar. 
Justificativa: 
Hoje de um modo geral o político brasileiro sobre grande desgaste e uma crise de credibilidade muito 
grande. Muito não comprem com as promessas feitas durante a campanha comprometendo a classe.  
Temos que assegurar ao eleitor o direito de cassar o mandato, através de mecanismos estabelecidos 
na legislação ordinária e assegurar a credibilidade dos políticos.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00398 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso VII do art. 15. 
Justificativa: 
Aí se diz que o povo exerce a soberania pela obrigatoriedade de concurso de provas nas funções de 
jurisdição e administração. Data vênia, não é correta essa doutrina. Sustentá-la é até perigoso, 
porque serve de fundamento a tese (já sustentada por alguns) de provimento de cargos de senadores 
por via de concurso público, tese direitista, que, por todos os títulos, há que ser repelida. Concurso é 
uma técnica de investidura em cargos públicos, técnica legítima desde que não se refira a provimento 
de funções políticas seletivas, por isso mesmo subordinadas à vontade popular periodicamente 
conferida.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00400 APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "d" do inciso I do art. 5o. 
Justificativa: 
Não se justifica a liberalidade de direito de voto e elegibilidade e estrangeiro com mais de cinco anos 
no Brasil. A cidadania é algo vinculado à nacionalidade, e o estrangeiro que queira participar dela 
deve naturalizar-se.  
Não se alegue que a liberalidade se restringe a eleições municipais, pois há Municípios, com o de S. 
Paulo, de importância não menor que alguns Estados. Dando a estrangeiro a elegibilidade, é possível 
ver a Câmara Municipal de São Paulo composta em algum momento só de estrangeiros, com apenas 
poucos anos de Brasil.  
Parecer:   
   A Emenda acrescenta significativo aperfeiçoamento ao substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00401 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "h" do inciso II do art. 5o. 
Justificativa: 
Cria-se aí uma inelegibilidade absoluta. Isso é inconcebível. O texto, aliás, está em contradição com o 
§ 1° do art. 7°. 
Sala das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, em de junho de 1987. 
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00415 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso VI do art. 4o. com suas  
alíneas e, como consequência, suprima-se também o  
inciso VIII do art. 15. 
Justificativa: 
1. O texto sob a rubrica de visibilidade e corregedoria social dos poderes do Estado prevê que 
sindicatos e associações em geral possam exigir do Estado a informação “clara, atual e precisa do 
que fez, do que faz e do que programou fazer, bem como a exibição dos documentos correlatos”, e 
ainda exige mais que os documentos que relatam as ações dos Poderes Estatais sejam vazados em 
linguagem simples e acessível ao povo em geral, quando nem é ao povo que se dá o direito de pedir 
informação, mas sindicatos e associações.  
2. Na base do dispositivo, data vênia, prima uma ideia corporativa. Não é o povo, titular da soberania, 
que tem o direito às informações, mas corporações, que vão agir, não autorizadas em cada caso pela 
maioria de seus associados (que sequer vão ser consultados), mas pelas diretorias ou simplesmente 
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pelo presidente. Demais, não é função de sindicato esse tipo de intervenção. É deformar a natureza 
desse tipo de associação profissional. Os direitos de representação, que o Substitutivo não mantém, 
é que são os instrumentos apropriados, seu caráter corporativo, para o exercício da participação 
sugerida.  
3. E mais, sequer está prevista para que se exige a informação.  
Pedir informação pela informação, quando existem órgãos de representação popular para requerer as 
informações com vista ao controle da administração e há os partidos políticos de oposição para exigir 
e criticar o que fez e vai ser feito, é substituir o papel de instituições políticas por interesse 
corporativos, com evidente prejuízo à democracia.  
Parecer:   
   A Emenda reflete objetivo frontalmente contrário à orientação dos dispositivos consagrados no 
Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00416 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso VII do art. 4o. com suas  
alíneas e, como consequência, suprima-se também o  
inciso V do art. 15. 
Justificativa: 
1. Sob a rubrica de participação direta, o texto assume em todas as suas alíneas ideias francamente 
corporativas, garantindo a participação “dos movimentos sociais organizados na Administração 
Pública... visando a defesa dos interesses da população, a desburocratização e o bom atendimento 
público”. Como que os movimentos vão participar na Administração Pública? Administrando? 
2. A letra “b” do dispositivo dá legibilidade a associações, com ou sem personalidade jurídica própria, 
para requerer informações ao Poder Público e promover as ações que visam à defesa dos interesses 
que representam. Outra vez, como no inciso VI do mesmo artigo, não é ao povo que se reconhece o 
direito, mas a corporações, e aqui até a agrupamentos organizados adrede, pois sem personalidade 
jurídica própria.  
3. A alínea “c” prevê o direito de servidores e comunidade de eleger agentes do Poder Público em 
cargos de direção de setores diretamente relacionados com a vida cotidiana da comunidade. 
Primeiro, isso não é participação direta, é participação representativa, como também na alínea “d”. 
Segundo, aí em verdade se realiza um tipo de corporativismo grupal, servidor elegendo seus 
superiores hierárquicos, no interesse de quem? Dos servidores, evidentemente, do grupo. Vale dizer 
elege-se um Prefeito, Governador, Presidente da República, para realizar um programa 
governamental, o que requer agentes em cargos de direção de sua confiança, e, no entanto, estes 
devem ser submetidos à eleição, para que candidatos de oposição eventualmente se elejam e 
boicotem a execução do programa governamental. De sentido semelhante são, enfim, as alíneas “e” 
e “f” do mesmo inciso.  
4. Ora, o País se tornará absolutamente ingovernável, se forem aprovadas normas com essas do 
inciso VII e as de inciso VI. E o pior é que não se trata de normas democratizantes, mas de teor 
corporativo. O povo, como tal, dica ausente, porque as corporações têm interesses específicos, e vão 
atuar não por seus membros, mas por sua elite dirigente.  
5. Não é democracia participativa, sequer, mas regime corporativo, não como o corporativismo 
orgânico do fascismo, do franquismo e do salazarismo. Mas de um corporativismo grupal, que será 
mais danoso do que o outro, com todas vênias ao autor do Substitutivo.  
Parecer:   
   A Emenda reflete objetivo frontalmente contrário à orientação dos dispositivos consagrados no 
Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00448 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva e Modificativa  
Suprima-se a alínea "c" do inciso II do art.  
5o. do Substitutivo.  
Modifique-se a alínea "d" do inciso II do  
mesmo artigo que passará a ser alínea "c", e assim  
sucessivamente.  
c) para concorrerem à reeleição, permitida  
uma única recondução, o Presidente e o Vice-  
Presidente da República, Governadores e Vice-  
Governadores de Estado, Prefeitos e Vice-Prefeitos  
devem renunciar 6 (seis) meses antes do pleito. 
Justificativa: 
A condição de reeleição é um elo obrigatório de bem administrar o que lhe for confiado.  
Aqui se determina, ainda, que a reelegibilidade seja permitida uma única vez.  
Não já nenhum inconveniente que esta permissividade ocorra, muito pelo contrário, servirá de 
estimulo, pois, as urnas são verdadeiros testes de satisfação do cumprimento do dever, desde que 
máquina não seja utilizada indevidamente.  
Parecer:   
   A proposição visa a finalidades conflitantes com as perseguidas pelo Anteprojeto em elaboração.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00456 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao item VIII do art. 15.  
Suprima-se o item referido. 
Justificativa: 
A disposição confere mais poderes a pessoas determinadas que ao próprio Defensor do Povo. Este, 
como se vê do art. 58, III, do substitutivo da Comissão IV, tem competência para “recomendar” 
medidas de correção e aperfeiçoamento dos serviços públicos. A proposição suprimida dá a qualquer 
do povo mais competência que as do “ombusdman” quando assegura “livre ação corregedora’ sobre 
os serviços. A disposição, se aprovada, somente poderia gerar tumultos, razão pela qual deve ser 
suprimida desde já.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00460 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "e", do inciso IV, do  
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art. 5o. e, como consequência, nos termos do art.  
23 § 2o. do regimento da A.N.C., suprimam-se  
igualmente, o inciso III do art. 15 e, no art. 43,  
a expressão "alínea "e" do inciso IV do art. 5o". 
Justificativa: 
Basta de cassações. Revogação de mandatos e cassação significam uma única e mesma coisa. O 
País já foi suficientemente traumatizado pelas cassações decorrentes dos atos institucionais e 
promovidas pelo regime militar, para aceitar agora a “desconstituição” de mandatos, seja ainda por 
iniciativa popular.  
Ora, vereadores, deputados estaduais e federais elegem-se por voto proporcional, inviabilizando-se, 
portanto, toda e qualquer forma de identificação e retomada desse voto, para efeito de cassação. A 
menos que se admitisse a deliberação de uma maioria qualquer na circunscrição eleitoral própria, 
com o iníquo e anti-democrático esmagamento da minoria interessada.  
Note-se o caráter partidário da representação nas assembleias políticas. A mobilização popular para 
a revogação de mandatos seria, pois, necessariamente, partidária. Fácil é verificar, por conseguinte, 
os riscos a que se submeteriam os pequenos partidos, se aos grandes fosse outorgado o poder de 
questionar a legitimidade dos mandatos atribuídos àqueles em eleições livres.  
Ainda admitindo pudesse a iniciativa popular fazer-se fora do quadro partidário, caberia ponderar a 
ameaça representada pelo poder econômico, sempre capaz de articular-se para eliminar da vida 
pública quem quer que pusesse em risco seus interesses.  
Quanto aos mandatos constituídos por eleição majoritária, como ocorre com os senadores, 
certamente não haveria maiores dificuldades para revoga-los, mediante novo escrutínio geral. É 
óbvio, contudo, não ser esta a forma democrática para o controle da fidelidade dos mandatários para 
com seus eleitores. Melhor, pura e simplesmente, reduzir a duração dos mandatos. Na verdade, o 
“recall” como o chamam os norte-americanos, só no início do século foi introduzido no direito 
constitucional dos Estados Unidos. E, assim mesmo, somente no direito constitucional estadual, de 
uma dúzia de Estados, para ser mais preciso.  
Oswaldo Trigueiro, consagrado constitucionalista, trata do assunto em “O Regime dos Estados na 
União Americana”. Dele a afirmação: “O uso do “recall” tem sido pouco requente e na maioria dos 
casos tem operado limitadamente, no campo do governo local”. E ainda: “A estatística referente aos 
“recalls” é de fato insignificante”. “Em um período de 25 anos, registram-se apenas 29 casos, e 
destes somente um fora do ambiente municipal”. Aqui refere-se o autor à cassação do Governo de 
North Dakota, “afastado do cargo em 1921, após pronunciamento desfavorável do eleitorado 
estadual”.  
Essa, portanto, a limitada experiência americana. Antes assim. Não conheceram eles as listas de 
cassações, nem a abusiva ingerência militar para invalidar a manifestação das urnas.  
Não se justifica, portanto, anular os resultados eleitorais, ainda que em nome do próprio povo.  
Mais vale preservar em toda sua integridade a intangibilidade dos mandatos populares.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00463 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se no art. 5o., II, b, a parte final  
- "os menores de dezoito anos e os analfabetos",  
ficando o dispositivo citado com a seguinte redação:  
"Art. 5o. ..................................  
II ..........................................  
b) "são inelegíveis os inalistáveis" 
Justificativa: 
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Ou bem se reconhece a capacidade de votar dos maiores de 16 anos e dos analfabetos, ou nada 
feito. Discriminá-los não encontra fundamento de qualquer ordem. Se podem votar, obviamente 
podem ser votados, do mesmo modo que os demais capazes politicamente.  
É preciso, quanto aos analfabetos, abolir de uma vez por todas a discriminação.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00466 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se no art. 5o., inciso I, alínea "b"  
o seguinte trecho:  
"salvo os que não saibam exprimir-se no  
idioma nacional". 
Justificativa: 
A alínea “a” desse mesmo inciso I explicita os cidadãos a quem é facultativo o alistamento e o voto e 
não inclui entre esses os brasileiros que não saibam exprimir-se em português. Já a alínea “b”, que 
aqui emendamos supressivamente, exclui esses mesmos brasileiros do voto obrigatório.  
A conclusão é de que se não podem votar facultativamente, nem são obrigados a votar, 
simplesmente estarão excluídos do direito do voto.  
A exceção pretendida no anteprojeto é tanto mais iníqua, quanto, na alínea “d” seguinte, se 
reconhece ‘aos estrangeiros residentes e domiciliados no Brasil há mais de cinco anos contínuos” o 
direito do voto e até o direito à elegibilidade. Isso no município “em que tenham domicílio eleitoral”. 
Sem exigir que se expressem no idioma nacional.  
Parecer:   
   A proposição visa a finalidades conflitantes com as perseguidas pelo Anteprojeto em elaboração.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00492 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Art. 5o., III, b  
"São privativas de brasileiros nato as  
candidaturas para os cargos de Presidente e Vice-  
Presidente da República, de Governador e Vice-  
Governador de Estado, de Senador, de Deputado  
Federal e de Governador e Vice-Governador do  
Distrito Federal;" 
Justificativa: 
Deve-se emprestar maior amplitude à regra de elegibilidade privativa de brasileiro nato, por 
imperativo de segurança do Estado e da vida política nacional.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00493 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Art. 5o., II, e  
"São, ainda, inelegíveis, o ocupante, titular  
ou interino, de cargo, emprego ou função, cujo  
exercício possa influir para perturbar a  
normalidade ou tornar duvidosa a legitimidade das  
eleições, salvo se afastarem definitivamente de um  
ou de outro, no prazo estabelecido em lei, o qual  
poderá ser maior de seis nem menor de dois meses  
anteriores ao pleito, estipulados desde já os  
seguintes: Ministro de Estado, Secretário-Geral de  
Estado e Secretário-Geral; Presidente, Diretor,  
Secretário-Geral, Secretário e Superintendente, ou  
funções equivalentes, e seus superiores  
hierárquicos que seja a sua denominação, de órgãos  
da Administração Direta e Indireta, incluídas as  
Fundações, Sociedades de Economia Mista e suas  
subsidiárias ou Empresas Controladas - 6 (seis)  
meses, reduzidos a 4 (quatro) meses, quando  
candidato a cargo municipal;" 
Justificativa: 
1. A Empresa Pública, sem embargo de pertencer à Administração Indireta, merece expressa 
acolhida na regra proposta, de modo a prevenir interpretações diversas do espírito do legislador 
constituinte ao produzir a norma.  
2. Procurou-se inserir, de pronto também, personalidades periféricas à Administração, onde há efetiva 
gestão de recursos públicos ou exercício de atividade pública preponderante, casos em que deve ser 
realizada a desincompatibilização dos administradores.  
3. Exclui-se a exceção dos membros do Poder legislativo Federal e Estadual, anômala e injustificada.  
4. Acrescentou-se funções equivalentes e seus superiores hierárquicos, nos órgãos da Administração 
Direta e Indireta, atendendo ao sentido teológico do dispositivo.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00494 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Art. 5o., II, b  
"São inelegíveis os inalistáveis e os menores de dezoito anos;" 
Justificativa: 
Adotado o relatório o louvável sistema do sufrágio do analfabeto, não há porque subtrair desta 
categoria, profundamente estigmatizada, o direito equivalente, qual seja aquele concernente à 
legibilidade.  
O projeto torna inelegíveis os inalistáveis e os menores de dezoito anos – o que é lógico e coerente, 
mas não agiu com a mesma felicidade ao impedir a elegibilidade dos analfabetos, criando, sem razão 
convincente, uma faixa de cidadania mitigada.  
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Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00514 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 5o., IV, e – Suprimir 
Justificativa: 
A oportunidade, consagrada pelo uso, de revisão dos mandatos outorgados pelo voto popular, é a 
eleição subsequente. A adoção, puta e simples, do sistema de recall, mais ainda mediante lei 
complementar, ensejaria grande possibilidade de manipulação do instituto, gerando perplexidades. 
Logo, embora não seja má a ideia da revogação popular de mandatos, não há a suficiente 
maturidade de prática democrática para admissão constitucional de tão relevante instrumento. 
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00515 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
CAPÍTULO III  
Art. 5o. - Acrescente-se ao Inciso I.  
e) Todo eleitor requisitar gratuitamente à  
Justiça Eleitoral um exemplar da Constituição Federal. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O texto da Emenda merece exame de outra Comissão Temática.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00516 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifica a redação da alínea "e" do Inciso IV  
do Artigo 5o.  
Alínea "e": a lei estabelecerá a forma pela  
qual a maioria dos eleitores poderá destituir do  
cargo aquele decair da confiança coletiva no  
exercício do mandato. 
Justificativa: 
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A redação do ilustre Relator contempla o VOTO DESTITUINTE mas não especifica as condições 
mínimas anteriores à lei ordinária em relação ao exercício deste novo instituto da soberania popular. 
Instituir, pois na redação, que já vinculamos propondo desde a Subcomissão, certo de que já na 
Constituição é preciso estabelecer que a destituição dá-se mediante: 

a) maioria dos eleitores; 

b) região da destituição, ou seja, a decaída da confiança coletiva. 

Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00519 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR:  
Suprima-se, na alínea "e" do inciso II do  
art. 5o. a expressão ... "que não seja membro do  
Poder Legislativo Federal ou Estadual..."  
Insira-se, na mesma alínea, a palavra  
"direitos" após Presidente e a seguinte expressão,  
após Superintendente:..." ou funções  
equivalentes, e seus superiores hierárquicos  
qualquer que seja a sua denominação..."  
Insira-se, ainda na mesma alínea, ao final,  
após "Economia Mista", "... e nas subsidiárias ou  
empresas controladas..." 
Justificativa: 
A Empresa Pública, sem embargo de pertencer à Administração Indireta, merece expressa acolhida 
na regra proposta, de modo a prevenir interpretações diversas do espírito do legislador constituinte ao 
produzir a norma.  
Procurou-se inserir, de pronto também, personalidades periféricas à Administração, onde há efetiva 
gestão de recursos públicos ou exercício de atividade pública preponderante, casos em que deve ser 
realizada a desincompatibilização dos administradores.  
Exclui-se a exceção dos membros do Poder legislativo Federal e Estadual, anômala e injustificada.  
Acrescentou-se funções equivalentes e seus superiores hierárquicos, nos órgãos da Administração 
Direta e Indireta, atendendo ao sentido teológico do dispositivo.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00527 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se da alínea b do inciso II do artigo 5o. a palavra "analfabetos". 
Justificativa: 
Adotando o relatório o louvável sistema do sufrágio do analfabeto, não há porque subtrair desta 
categoria, profundamente estigmatizada, o direito equivalente, qual seja aquele concernente à 
elegibilidade.  
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O projeto torna inelegível os inalistáveis os menores de dezoito anos – o que é lógico e coerente, mas 
não agiu com a mesma felicidade ao impedir a elegibilidade dos analfabetos, criando, sem razão 
convincente, uma faixa de cidadania mitigada.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00529 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator:  
Acrescente-se à alínea b do inciso III do  
art. 5o. o seguinte:  
"Governador e Vice-Governador de Estado e  
Distrito Federal." 
Justificativa: 
Deve-se emprestar maior amplitude à regra de elegibilidade privativa de brasileiro nato, por 
imperativo de segurança do Estado e da vida política nacional.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00532 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se, em sua totalidade, a alínea d do  
item IV, do Artigo 5o. 
Justificativa: 
Em que pese a intenção do legislador, que certamente tentou criar um instrumento capaz de impedir 
acusações injustas a políticas, essa norma representa um total desestímulo a denúncias de atos 
ilícitos praticados por políticos, além de representar mais uma grande oportunidade para a 
impunidade.  
Ora, a nação necessita de instrumentos que acabem, de uma vez por todas, a corrupção e a fraude 
praticada por políticos desonestos. É importante, no instante em que todos falam da necessidade de 
moralização das instituições políticas, facilitar a denúncia do abuso do poder que foi conferido ao 
parlamentar através do voto. Punir o denunciante é, finalmente, proteger o parlamenta incompetente 
e corrupto.  
Todos sabem que a comprovação de atos ilícitos praticados por parlamentares é extremamente 
difícil, estes se utilizam de artifícios que quase impossibilitam sua punição.  
É através do direito de denúncia que o eleitor pode exigir higidez moral do seu representante e a 
constituinte aceitando essa norma, irá inibir o cidadão no uso do seu direito.  
Parecer:   
   A Emenda reflete objetivo frontalmente contrário à orientação dos dispositivos consagrados no 
Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00533 PREJUDICADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do Artigo 5o., item IV, letra b, o  
vocábulo "ESSAS", passando a ter a seguinte  
redação:  
b) O mandato parlamentar poderá ser impugnado  
ante a Justiça Eleitoral no prazo de até seis  
meses após a diplomação, instruída a ação com  
provas concluídas de abuso do poder econômico,  
corrupção ou fraude, transgressões eleitorais,  
puníveis com a perda do mandato. 
Justificativa: 
Neste momento em que e pretende acima de tudo moralizar as instituições políticas, tão abaladas por 
sucessivos atos de parlamentares que se utilizam das prerrogativas que lhe são inerentes para 
cometer abusos, não se concebe que, no novo texto constitucional, seja inserida norma que limita a 
punição, com perda de mandatos, àqueles que cometam transgressões eleitorais.  
O que se depreende da redação da alínea b, do item IV é que não são passíveis de punição com a 
perda de mandato os parlamentares que, por exemplo, abusem do poder econômico, que cometam 
atos de corrupção ou fraude.  
Ora, tão abominável quanto esses crimes é a transgressão eleitoral. O abuso do poder econômico, a 
corrupção e a fraude constituem transgressões eleitorais. Portanto, para que a norma seja clara e 
objetiva, submeto à apreciação do ilustre relator a presente Emenda.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00534 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se, em sua totalidade, a alínea c do item IV do Artigo 5o. 
Justificativa: 
Neste momento em que os constituintes se dedicam a moralização das instituições políticas do país, 
especialmente no que diz respeito a atuação digna e correta do parlamentar, não se compreende que 
uma norma constitucional sugira a tramitação da ação de impugnação de mandato em segredo de 
justiça.  
O eleitor exige transparência nos atos dos parlamentares que elegeram, portanto nada mais incorreto 
do que cercear a sociedade do direito de tomar conhecimento dos atos abusivos praticados por 
políticos desonestos que, muitas vezes, se beneficiam do segredo de justiça, para driblar a opinião 
pública. O povo, através do voto, é o grande juiz dos políticos. Portanto, atos ilícitos praticados devem 
ser de conhecimento público.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00540 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "e", do item IV, do art.  
5o. do Substitutivo. 
Justificativa: 
Trata-se do chamado “voto destituinte”, pelo qual, nos termos da Lei complementar, o eleitor tem o 
direito de cassar, pelo voto, o mandato do representante.  
Ora, sendo a eleição proporcional para deputados, prefeitos e vereadores – permite que as minorias 
se representem. Como o voto é secreto, impossível se tornar apurar quem elegeu aquele candidato 
minoritário. Consequentemente não há como o eleitor punir o seu representante, pois a eleição, no 
caso, mobilizaria todo o eleitorado.  
Seria o processo ideal para que a maioria cassasse mandato dos representantes incômodos da 
maioria, obrigando à convocação dos seus suplentes, que já se empossariam intimidados.  
Não acreditamos tenha sido essa a pretensão do relator, que restauraria o velho “reconhecimento dos 
poderes”, que, na República Velha, impedia a posse dos deputados da Oposição.  
Mas, aprovada essa alínea, o voto destituinte levaria à ditadura partidária.  
Parecer:   
   A Emenda reflete objetivo frontalmente contrário à orientação dos dispositivos consagrados no 
Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00570 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b" do item I do art. 5o. a seguinte redação:  
"b) para os brasileiros maiores de dezoito  
anos, salvo os que não saibam exprimir-se no  
idioma nacional e os que estejam privados dos  
direitos políticos, o alistamento e o voto são obrigatórios." 
Justificativa: 
A redação proposta pela Emenda impede que se obrigue ao alistamento e ao voto os menores de 
dezesseis anos, ante a provisão da alínea “a”, conjugada com a expressão “para os demais 
brasileiros”.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda está implícito no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00572 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "d" do item I do art. 5o. 
Justificativa: 
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Por mais liberal que se pretenda seja a Carta Magna, estender aos estrangeiros, residentes e 
domiciliados no Brasil, o exercício do voto e o direito à elegibilidade é aviltar o exercício dos direitos 
políticos e, o que é pior, expor as instituições ao controle e influência externos.  
Parecer:   
   A Emenda acrescenta significativo aperfeiçoamento ao substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00579 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Art. 15, item III  
Suprima-se a expressão "o voto revocatório ou  
destituinte", do anteprojeto, porque: 
Justificativa: 
O voto revocatório ou destituinte, insisto em dizer, servirá às retaliações entre correntes políticas 
antagônicas, sobretudo no período que se segue à eleição, diplomação e posse dos eleitos.  
Por qualquer motivo, mesmo por uma antipatia injustificável, cada um se sentirá com poder bastante 
para provocar o processo, de custo e duração imprevisível.  
Parecer:   
   A Emenda reflete objetivo frontalmente contrário à orientação dos dispositivos consagrados no 
Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00609 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 5o. e incisos a seguinte  
redação, preservando-se o que não colidir com o  
sentido da emenda-proposta:  
Impõe a obrigatoriedade do voto a todos os  
brasileiros maiores de 16 anos, inclusive  
militares, outorgando aos maiores de 18 anos o  
direito de serem eleitos, salvo as exceções legais.  
Inclua-se no texto constitucional, na parte  
reservada aos Direitos Políticos, o seguinte postulado:  
"Art... O alistamento e o voto são  
obrigatórios para todos os brasileiros maiores de  
16 anos, independentemente de sexo ou qualificação  
e hierarquia militar, salvo os casos previstos em  
lei e sancionados por sentenças judiciais  
transitadas em julgado.  
§ 1o. Os maiores de 18 anos, civis ou  
militares, poderão ser eleitos para quaisquer  
cargos públicos eletivos, executando-se as  
hipóteses de inelegibilidade previstas nesta Constituição.  
§ 2o. Lei complementar definirá os modos de  
exercício do voto pelos índios, analfabetos e deficientes. 
Justificativa: 
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Numa sociedade plural como a nossa, um regime verdadeiramente democrático não pode excluir do 
processo político os índios, os analfabetos, os militantes sem exceção, os deficientes físicos, nem os 
maiores de 16 anos, homens e mulheres que contribuem com o seu trabalho para a criação da 
riqueza e da cultura nacionais.  
Parecer:   
   O texto da Emenda merece exame de outra Comissão Temática.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00613 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Impõe a obrigatoriedade do voto a todos os  
brasileiros maiores de 16 anos, inclusive  
militares, outorgando aos maiores de 18 anos o  
direito de serem eleitos, salvo as exceções legais.  
Inclua-se no texto constitucional, na parte  
reservada aos Direitos Políticos, o seguinte postulado:  
"Art... O alistamento e o voto são  
obrigatórios para todos os brasileiros maiores de  
16 anos, independentemente de sexo ou qualificação  
e hierarquia militar, salvo os casos previstos em  
lei e sancionados por sentenças judiciais  
transitadas em julgado.  
§ 1o. Os maiores de 18 anos, civis ou  
militares, poderão ser eleitos para quaisquer  
cargos públicos eletivos, executando-se as  
hipóteses de inelegibilidade previstas nesta Constituição.  
§ 2o. Lei complementar definirá os modos de  
exercício do voto pelos índios, analfabetos e deficientes. 
Justificativa: 
Numa sociedade plural como a nossa, um regime verdadeiramente democrático não pode excluir do 
processo político os índios, os analfabetos, os militantes sem exceção, os deficientes físicos, nem os 
maiores de 16 anos, homens e mulheres que contribuem com o seu trabalho para a criação da 
riqueza e da cultura nacionais.  
Parecer:   
   O texto da Emenda merece exame de outra Comissão Temática.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00616 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "c", do inciso II, do  
Capítulo III do Substitutivo do Relator da  
Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias  
do Homem e da Mulher:  
A seguinte redação:  
São inelegíveis para os mesmos cargos: o  
Presidente e o Vice-Presidente da República, os  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 182  

 

Governadores e Vice-Governadores de Estado, os  
Prefeitos e Vice-Prefeitos, e quem os houver  
sucedido, no prazo constitucional de duração do mandato. 
Justificativa: 
A simples substituição eventual não deve ser condição para o estabelecimento da inelegibilidade.  
Parecer:   
   A Proposição contribui para o aprimoramento do texto do substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00618 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 5o.  
Dê-se à alínea "E", do inciso II, do  
Capítulo III, do Substitutivo do Relator da  
Comissão da Soberania e dos Direitos do Homem  
e da Mulher:  
A seguinte redação:  
São, ainda inelegíveis: ocupantes, titular ou  
interino, de cargo, emprego ou função, cujo  
exercício possa influir para tornar duvidosa a  
legitimidade das eleições, salvo se se afastarem  
definitivamente, no prazo de 3 (três) meses  
anteriores ao pleito, estipulados desde já os  
seguintes: Ministro de Estado, Secretário de  
Estado, Presidente ou Diretor de órgãos da  
Administração Pública direta ou indireta,  
incluídas as Fundações instituídas pelo Poder  
Público e Sociedade de Economia Mista. 
Justificativa: 
O prazo de três meses é indispensável para não prejudicar a Administração Pública, e é suficiente 
para não tumultuar o processo eleitoral.  
Parecer:   
   O que pretende a iniciativa já está contemplado no texto do Anteprojeto em fase de elaboração.  
Prejudicada 
   
   EMENDA:00619 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 5o.  
Dê-se à alínea "F" do inciso II, Capítulo  
III, do Substitutivo do Relator da Comissão da  
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da  
Mulher:  
A seguinte redação:  
São inelegíveis os oficiais-comandantes de  
guarnições das Forças Armadas, de Policiais  
Militares de Estados, de Territórios e do Distrito  
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Federal, de Corpos de Bombeiros Militares, salvo  
se se agregarem, com vencimentos, 6 (seis) meses  
antes do pleito; para os militares sem comando, o  
prazo de agregação, com as mesmas vantagens, é de  
3 (três) meses; os não eleitos serão  
automaticamente reintegrados à atividade, em suas  
respectivas Corporações, sem prejuízo funcional;  
os eleitos passarão à reserva com os direitos adquiridos. 
Justificativa: 
A inelegibilidade deve ser mantida em qualquer ponto do território nacional, e não apenas no território 
de jurisdição militar.  
Parecer:   
   A Emenda acrescenta significativo aperfeiçoamento ao substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00620 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 5o.  
Dê-se à alínea "G", do inciso II, do  
Capítulo III, do Substitutivo do Relator da  
Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias  
do Homem e da Mulher:  
A seguinte redação:  
São igualmente inelegíveis, no território de  
jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes  
consanguíneos ou afins, até o 1o. grau, ou por  
adoção, do Presidente da República, de Governador  
de Estado, do Distrito Federal ou de Territórios e  
de Prefeito, ou de quem os haja substituído dentro  
dos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, salvo se  
já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 
Justificativa: 
Ir além do 1° grau da consanguinidade é, a nosso ver, uma demasia. 
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00643 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 5o. do Substitutivo a seguinte redação:  
"I - O alistamento e o voto.  
a) Têm direito a voto os maiores de dezesseis  
anos na data da eleição, alistados na forma da lei;  
b) O alistamento é obrigatório para todos os  
brasileiros, salvo as exceções previstas em lei,  
mas o voto é facultativo". 
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Justificativa: 
Suprime-se a alínea “c”, eis que versa sobre matéria estranha ao capitulo, devendo ser tratada no 
Capítulo que cuida do processo eleitoral.  
Suprime-se também a alínea “d” por pretender consagrar princípio inaceitável, qual seja o de premiar, 
com a outorga de um direito relevante, estrangeiros que até podem ter ingressado clandestinamente 
em nosso território.  
Entendo que o exercício do direito de voto, através do qual se criam condições que permitem traçar 
os destinos do País, fique reservado exclusivamente aos brasileiros.  
Inserido em capítulo que trata dos “DIREITOS Políticos” do cidadão, o “caput” do artigo assegura a 
todos os brasileiros, desde que contem dezesseis anos na data da eleição, o “DIREITO” de voto. 
O § 1º, porém, com a redação que lhe deu o Anteprojeto da Subcomissão, macula o princípio que se 
pretendeu consagrar no artigo, transmudando o que deveria ser lídimo direito em obrigação 
coercitiva.  
Por ser um “DIREITO” o exercício do voto, consentâneo com os princípios democráticos, não se pode 
torná-lo, de fato, um “dever”, assegurando-se ao cidadão decidir, livremente, quando ao exercício.  
Não se pode deixar de reconhecer a importância da máxima, a ser seguida, guardada e nunca 
olvidada, de que “ a lei não pode ser imposta aos indivíduos, a não ser que eles estejam de acordo 
com sua imposição”. A validade da lei, a força de onde ele tira sua legitimidade e marca-se sobre os 
quais são elaborados. Não podem os imperativos legais emanarem de manifestações de apenas 
algum indivíduo ou inexpressivo grupo de indivíduos. 
Nem mesmo o caráter cogente que se manteve, nas últimas Cartas, com relação ao exercício do 
“DIREITO” de voto, impediu que grande parcela da população descumprisse o imperativo 
constitucional. Mesmo os que, por motivos os mais variados, sujeitam-se à formalidade do voto, seu 
repúdio se manifesta através do voto, “em branco”, a exemplo do que se viu, flagrantemente, nos 
últimos pleitos eleitorais. Importa ser realista. O voto, como “DIREITO”, é aceito pela população 
brasileira que, porém, abomina a “OBRIGAÇÃO” que lhe tenta impingir. De que adianta manter a 
obrigatoriedade do voto é manter-se afastado da realidade nacional, facilmente identificável em 
qualquer manifestação plebiscitária.  
Parecer:   
   A Emenda reflete objetivo frontalmente contrário à orientação dos dispositivos consagrados no 
Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00644 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Alterem-se os prazos de inelegibilidade, sob  
condição de desincompatibilização, previstos na  
alínea "e", inciso II, do art. 5o., do  
Substitutivo, para os seguintes limites mínimos:  
- Governador e Ministro: 1 (um) ano;  
- Secretário-Geral de Ministério, Secretário  
de Governo, Diretor de órgão público federal ou  
estadual: 8 (oito) meses;  
- Cargos municipais: 6 (seis) meses. 
Justificativa: 
Os prazos consagrados no Substitutivo são extremamente reduzidos, facilitando a prática condenável 
de utilização de pressões administrativas na condução da campanha eleitoral.  
Parecer:   
   O que pretende a iniciativa já está contemplado no texto do Anteprojeto em fase de elaboração.  
Prejudicada 
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   EMENDA:00646 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "e" do inciso IV do  
artigo 5o. do Substitutivo. 
Justificativa: 
Existem mecanismos constitucionais que permitem a cassação do mandato obtido em pleito popular, 
quando seu titular se mostrar indigno da confiança nele depositada nas urnas. Desnecessária, pois, a 
criação do “voto destituinte” que, além de institucionalizar a instabilidade política, aviltando o sagrado 
exercício do direito de voto, afrontaria o princípio do voto proporcional, não sendo exequível, em face 
de ser o voto “secreto”, identificar os legítimos detentores do direito de exercer o direito do “voto 
destituinte”.  
Parecer:   
   A proposição visa a finalidades conflitantes com as perseguidas pelo Anteprojeto em elaboração.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00649 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso I do artigo 15 do Substitutivo. 
Justificativa: 
A medida, com ranços de demagogia, implica contradição inaceitável, invalidando o crédito outorgado 
aos detentores de mandato popular, através do livre exercício do direito de voto.  
Se consagrado, o dispositivo voltar-se-ia contra os próprios eleitores, minando-lhes a segurança no 
processo eleitoral e minimizando sua responsabilidade na augusta tarefa de escolher, corretamente, 
seus representantes junto ao Legislativo.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00650 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso III do artigo 15 do Substitutivo. 
Justificativa: 
A presente Emenda guarda conexão com a matéria do da alínea “e” do inciso IV do artigo 5°. 
A criação do “voto destituinte” institucionalizaria a instabilidade política, aviltando o sacrossanto 
exercício do direito de voto, além de afrontar o princípio do voto proporcional, não permitindo 
identificar os titulares do legítimo direito de exercer o direito do “voto destituinte”.  
Ademais, existem mecanismos constitucionais que permitem a cassação do mandato obtido em pleito 
popular, quando seu titular se mostrar indigno da confiança nele depositada nas urnas.  
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Parecer:   
   A proposição visa a finalidades conflitantes com as perseguidas pelo Anteprojeto em elaboração.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00651 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso V do artigo 15 do Substitutivo. 
Justificativa: 
O dispositivo guarda conexão com a alínea “c” do inciso VIII do artigo 4°, consagrando a desordem 
administrativa, não dando à autoridade administrativa a oportunidade de escolha de seus auxiliares 
mais diretos, ficando, assim, instituído o voto qualquer escalão.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00673 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. 5o. II, b  
"São privativas de brasileiro nato as  
candidaturas para os cargos de Presidente e Vice-  
Presidente da República, de Governador e Vice-  
Governador de Estado, de Senador, de Deputado  
Federal e de Governador e Vice-Governador do  
Distrito Federal;" 
Justificativa: 
Deve-se emprestar maior amplitude à regra de elegibilidade privativa de brasileiro nato, por 
imperativo de segurança do Estado e da vida política nacional.  
Parecer:   
   As disposições da Emenda não estão adequadas às finalidades do texto do Substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00681 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   1 - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   MODIFICA A ALÍNEA B DO INCISO I DO ART. 5o. DO SUBSTITUTIVO:  
"b) para os demais brasileiros, salvo os que  
não saibam exprimir-se no idioma oficial e os que  
estejam privados dos direitos políticos, o  
alistamento e o voto são obrigatórios;" 
Justificativa: 
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Ao se estatuir o Português como língua oficial do Brasil, quer-se afirmar que este é o idioma 
oficialmente falado e escrito no País. Não há que se confundir os adjetivos oficial e nacional, pois este 
não exprime adequadamente a ideia que se quer transmitir. Nacional refere-se a nação, e tratando-se 
de idioma, lembra o praticado, por determinada nação. Ora, no Brasil convivemos com quase duas 
centenas de nações indígenas, cada qual com seu próprio idioma. O reconhecimento da existência 
destas nações não afeta a cidadania dos seus membros, e sua consequente submissão ao Estado 
brasileiro. Conduto, seus idiomas são também nacionais.  
A emenda tem, portanto, o escopo de preservar a intenção do Relator, aprimorando a terminologia do 
texto.  
Parecer:   
   A iniciativa traduz melhoria do texto do Anteprojeto em elaboração.  
Aprovada em parte. 

FASE G 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES - IV 
 
EMENDA:00002 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO LOBO (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO  
Acrescente-se, onde couber, o seguinte  
dispositivo:  
Art. (...) O Presidente da república, o  
Governador de Estado ou Prefeito Municipal são  
inelegíveis nos quatros anos seguintes ao do  
término do seu mandato executivo, para qualquer  
cargo, podendo, no entanto, empossar-se no Senado  
Federal, Câmara dos Deputados ou Câmara de  
Vereadores, respectivamente, durante esse  
prazo, com todas as prerrogativas de Senador da  
República, Deputado Federal ou Vereador, exceto  
direito à voto, vedada a acumulação de proventos,  
mas permitida a opção entre eles. 
Justificativa: 
A intenção, Senhores Constituintes, é a seguinte: 

1) Assegurar a tranquilidade do governante, contra pressões eleitoreiras; 
2) Dar-lhe a totalidade do tempo do seu mandato sem que tenha a tentação de encurtá-lo para 

se desincompatibilizar, afim de não ter sua carreira política interrompida por todo um período 
eleitoral.  

Na ânsia de eleger-se para novo cargo, o governante se desmanda na admissão de pessoal e na 
promoção de obras cujo custeio excede à capacidade financeira da entidade governada, levando-a a 
uma situação de insolvência muito danosa ao interesse público.  
Como o voto o Senador (co-Presidente da República) alteraria o número da federação, retirou-se o 
direito de voto de todos.  
A experiência administrativa desses executivos seria de grande valia nos trabalhos legislativos das 
Casas a que pertencessem.  
Não se dirá que esta emenda dá ao governante executivo o exercício de um mandato que não se 
constituiu pelo referendo popular, vez que este dispositivo já será conhecido na ocasião do voto. 
   
   EMENDA:00012 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo do parecer  
do relator a seguinte redação.  
§ 1o. O alistamento e o voto são  
obrigatórios, salvo para os analfabetos, os  
maiores de setenta anos e os deficientes físicos. 
Justificativa: 
O atual Código Eleitoral prevê, no seu artigo 6º parágrafo I, inciso b, o limite de setenta anos para o 
voto obrigatório. Consideramos que este limite, já fixado, é bem mais condizente com a realidade. 
Apesar do aumento da expectativa de vida no país, torna-se cada vez mais incomodo o 
deslocamento dos idosos nos centros urbanos, e principalmente no interior do país, para os locais de 
votação devendo ser deixado, a critério dos mesmos, comparecer ou não a votação a partir dos 70 
anos.  
 
   EMENDA:00024 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Art. 4o - Dê-se a seguinte redação ao § 2o. e  
inclua-se o § 3o:  
São exigidos como condição de elegibilidade a  
filiação a partido político e o domicílio  
Eleitoral na circunscrição por prazo mínimo de 270  
dias da data da realização das eleições.  
§ 3o - Aos militares de que trata o § 1o.  
somente se exigirá filiação partidária como  
condição de Registro de Candidatura. 
Justificativa: 
1 – Parece-me que o prazo de 270 dias adequar-se-ia melhor ao interesse de proteger os Partidos 
Políticos.  
2 – Se mentida a restrição à filiação partidária de militares (art. 38) é natural excepcionar, no caso, a 
exigência de filiação como condição de elegibilidade.  
   
   EMENDA:00036 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (supressiva)  
Suprima-se, no final do § 3o. do art. 2o, a expressão: "e da lei". 
Justificativa: 
A Constituição dispõe a respeito de quem é legível e alistável. Não há motivo para aludir à lei, que 
não poderá fazer aplicação. Daí a emenda.  
   
   EMENDA:00058 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAYME SANTANA (PFL/MA) 
Texto:   
   Art. 4o. - Dê-se a seguinte redação ao § 2o.  
e inclua-se o § 3o.:  
São exigidos como condição de elegibilidade a  
filiação a partido político e do domicílio  
Eleitoral na circunscrição por prazo mínimo de 270  
dias da data da realização das eleições.  
§ 3o. - Aos militares de que trata o § 1o.  
somente se exigirá filiação partidária como  
condição de Registro de Candidatura. 
Justificativa: 
1 – Parece-me que o prazo de 270 dias adequar-se-ia melhor ao interesse de proteger os Partidos 
Políticos.  
2 – Se mentida a restrição à filiação partidária de militares (art. 38) é natural excepcionar, no caso, a 
exigência de filiação como condição de elegibilidade.  
 
   
   EMENDA:00080 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao substitutivo do relator.  
Dê-se ao § 1o, do art. 2o, a seguinte redação:  
"Art. 2o. - ................................  
............................................  
§ 1o. - O alistamento e o voto são facultativos. 
Justificativa: 
Em todo regime democrático, o voto é um direito inerente à cidadania. Exercê-lo, pois, é faculdade 
que cabe ao seu titular. Assim, não há porque torna-lo obrigatório, pois, nesse caso, caracterizar-se-
ia um dever. Dessa forma, a emenda ora sugerida objetiva sanar a falha tantas vezes repetida na 
Legislação pátria.  
Nessa linha, já é o entendimento do ilustre relator da Comissão da Soberania e dos Direitos e 
Garantias do Homem e da Mulher.   
   
   EMENDA:00084 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja suprimido o Parágrafo do Artigo 4o. 
Justificativa: 
Não há razão para o estabelecimento de mais restrições aos militares.  
O tempo de serviço não pode influir na condição de elegibilidade do militar.  
Ademais o Parágrafo é confuso e sem sentido, considerado a importância e a necessidade da 
participação de todos os brasileiros no processo democrático, em igualdade de condições.  
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   EMENDA:00099 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator  
Dá nova redação ao "caput" do art. 2o.:  
"Art. 2o. São eleitores os brasileiros que,  
à data da eleição, contem dezesseis anos ou mais. 
Justificativa: 
Trata-se de incorporar à vida política brasileira, dando-lhe cidadania plena, todos aqueles maiores de 
dezesseis anos.  
   
   EMENDA:00100 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator  
Dá nova redação ao § 1o. do art. 2o.:  
"Art. 2o. ..................................  
............................................  
§ 1o. É obrigatório o alistamento de todos  
os brasileiros.  
............................................." 
Justificativa: 
Trata-se de garantir a proibição de qualquer discriminação no tocante ao alistamento eleitoral.  
   
   EMENDA:00101 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator  
Suprime o Inciso IV do art. 4o.: 
Justificativa: 
Trata-se de buscar evitar a subjetividade de julgamento que pode de correr da adoção deste 
dispositivo.  
   
   EMENDA:00102 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
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Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator  
Suprime o § 1o. do art. 4o.: 
Justificativa: 
Trata-se de impedir a discriminação e marginalização dos militares presente na tradição 
constitucional brasileira.  
   
   EMENDA:00115 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do artigo 2o. 
Justificativa: 
Em um país com a dimensão do Brasil, há que admitir-se o crescimento paulatino dos partidos 
políticos.  
Cortar-se a representação parlamentar de partidos emergentes, é decretar a sua falência. Tal 
mandamento não se compadece com os princípios elementares de um regime democrático.  
   
   EMENDA:00131 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 3o., do substitutivo a seguinte disposição:  
"Parágrafo único - A obrigatoriedade de  
domicílio eleitoral na Região Metropolitana para  
os candidatos a Prefeitos e Vice-Prefeitos por  
prazo de um (1) anos, em qualquer dos Municípios  
da área". 
Justificativa: 
Áreas metropolitanas são constituídas por agrupamentos do Município para integrar a organização, o 
planejamento, a programação e a execução de funções públicas de interesse metropolitano. Portanto, 
nada mais justo que os candidatos à Prefeitos e Vice-Prefeitos terem o prazo de um (1) ano, em 
qualquer dos Municípios da área.  
   
   EMENDA:00138 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA  
1) Dê-se ao Art. 2o. do Substitutivo da  
Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e  
Garantias das Instituições, a seguinte redação:  
"Art. 2o. ......................... 
O voto é facultativo e são eleitores os  
brasileiros maiores de 18 anos alistados na forma  
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da lei"  
2) Suprima-se o § 1o. do Art. 2o. 
Justificativa: 
O estabelecimento do voto facultativo abre caminho para significativa mudança no processo e na 
mentalidade eleitorais do Brasil, considerando-se que a liberdade de optar pela participação ou não 
na votação dará maior legitimidade ao sistema democrático representativo.  
   
   EMENDA:00148 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - suprimir (ilegível) Art. 3o. do anteprojeto  
da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos  
Políticos a expressão "exceto dos conscritos,  
durante o período de serviço militar obrigatório". 
Justificativa: 
Não se justifica no regime democrático diminuir a cidadania e retirar dos conscritos o direito de 
escolherem livremente os seus representantes. A orientação do anteprojeto fere os direitos políticos 
do Cidadão.  
   
   EMENDA:00151 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - incluir no anteprojeto da Subcomissão o  
dispositivo abaixo:  
Art. Salvo os casos de inelegibilidade  
expressos nesta Constituição, por motivo de  
exercício anterior de outros cargos e de  
parentesco, nenhum cidadão, no gozo de seus  
direitos políticos, poderá ser impedido de  
disputar cargos eletivos, desde que tenha sido  
incluído em lista organizada em decorrência de  
prévia consulta interna em partido e preencha os  
requisitos de idade e nacionalidade, quando exigidos. 
Justificativa: 
O art. 64 do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos manteve as exigências do art. 151 da 
Constituição de 1969, para a disputa de cargos eletivos, o que, lamentavelmente, permitiria 
manipulações no caso de candidaturas indesejáveis ao Poder Executivo e a volta dos atestados de 
ideologia passados pela polícia, de tão nefasta memória.  
A proposição visa a afastar esses riscos à democracia.  
A incompatibilidade será vista posteriormente à eleição, com a recusa do eleitorado ao nome do 
candidato.  
 
   
   EMENDA:00160 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
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Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Art. 2o. São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contem dezesseis anos ou mais,  
alistados na forma da lei. 
Justificativa: 
Estamos vivendo a oportunidade de adequarmos nossa Constituição a modernidade, atualizando seu 
texto à atual realidade.  
Capacitar legalmente os brasileiros com dezesseis anos para o exercício do voto é apenas uma 
questão de legalização de uma realidade.  
Esta é também uma oportunidade para viabilizarmos mais um instrumento de mudanças, tão 
reclamando pela população brasileira.  
O jovem é esperança.  
   
   EMENDA:00176 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Modifique-se o art. 2o. do Substitutivo, pelo seguinte:  
Art. 2o. - São eleitores os brasileiros que à  
data da eleição contem dezoito anos ou mais,  
alistados na forma da lei sendo facultativo o  
alistamento e o voto dos maiores de dezesseis anos  
e menores de dezoito anos.  
Tornar facultativo o alistamento e o voto dos  
maiores de dezesseis anos e menores de dezoito,  
foi tese acolhida pela Comissão de Soberania e dos  
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher,  
tornando-se necessária a alteração proposta pela  
presente emenda. 
Justificativa: 
Tornar facultativo o alistamento e o voto dos maiores de dezesseis anos e menores de dezoito,  
foi tese acolhida pela Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da 
Mulher, tornando-se necessária a alteração proposta pela presente emenda. 
 
   
   EMENDA:00185 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Suprimir no parágrafo 1o. do Artigo 4o. a  
expressão "que tenham mais de dez anos de serviços". 
Justificativa: 
Entendemos que todos os militares, desde que afastados da atividade podem ser candidatos a cargo 
eletivo.  
O parágrafo 1°, na forma proposta, ou seja, estipulando um mínimo de dez anos de serviço na ativa, 
impossibilita que militares de patentes inferiores sejam elegíveis.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 194  

 

A bem de verdade, o que nos parece é existir, por parte do relator, intenção de permitir apenas ao 
generalato o direito à atividade política. E neste momento, cabe lembrar que o tempo dos Generais 
acabou.  
 
   
   EMENDA:00186 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda propomos dar a seguinte  
redação ao Artigo 2o.:  
Art. 2o. - São eleitores os brasileiros que,  
à data da eleição, tenham completado 16 anos e que  
estejam alistado na forma da Lei.  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
No Artigo 3o. suprimir as expressões: "exceto  
os conscritos durante o período do serviço militar  
obrigatório". 
Justificativa: 
Ao modificar o artigo 2°, procuramos garantir à juventude, o direito ao voto aos 16 anos. O Brasil é 
um País jovem. A juventude brasileira, já sabe o que quer aos 16 anos. Nada mais justo, que essa 
grande massa de brasileiros, possa influir no destino nacional, como partícipe da construção dessa 
grande nação.  
Ao suprimir a expressão “exceto os conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório”, 
fazemo-lo, com a confiança de conquistar o apoio para o voto aos 16 anos, e na época do 
alistamento e incorporação do jovem à tropa, cremos já ter tido a oportunidade de ter participado de 
uma disputa eleitoral.  
 
   
   EMENDA:00216 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 3o. 
Justificativa: 
O substitutivo, ora em discussão, propõe avanços no sentido de que os militares não sejam 
discriminados em seus direitos políticos. No entanto, mantém a proibição para que os conscritos, 
durante o período de serviço militar obrigatório, possam ser alistáveis, sob o argumento de que isto 
contribuiria para trazer para dentro das instituições militares a paixão eleitoral e partidária.  
Trata-se de uma discriminação. É provavelmente uma discriminação que não obterá os resultados 
desejados em época eleitoral, o País como um todo passa, naturalmente, a debater e a preocupar-se 
com os programas, os candidatos e os votos. Os conscritos, cidadãos e brasileiros, não ficarão fora 
disso por não serem alistáveis. Alistados eleitores, ao contrário, ficarão livres de uma discriminação e, 
através dos mecanismos próprios, não poderão fazer proselitismo dentro dos quartéis, como ocorre 
em tantas outras repartições e instituições públicas ou privadas.  
   
   EMENDA:00233 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 1o., in finis: " e  
facultativo". Suprima-se o parágrafo 1o. 
Justificativa: 
O voto é um direito do cidadão.  
   
   EMENDA:00238 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   No art. 2o., substitua-se "dezoito anos" por  
"dezessete anos". 
Justificativa: 
Aos 17 anos, o jovem brasileiro está plenamente preparado para exercitar o direito de voto.  
   
   EMENDA:00242 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. do Substitutivo a seguinte redação:  
"São eleitores os brasileiros que, à data  
do pleito, contem dezesseis anos ou mais,  
alistados na forma da lei". 
Justificativa: 
Trata a presente emenda de restabelecer dispositivo que se constitui, sem dúvida, em medida de 
inegável anseio nacional, qual seja o de facultar aos jovens que tenham completado dezesseis anos 
de idade o direito de votar.  
Não se justifica que esses brasileiros sejam mantidos à margem do processo eleitoral, quando é 
sabido e ressabido que se trata de pessoas com plena consciência de seus atos, por força do 
extraordinário estágio de desenvolvimento dos meios de comunicação e dos princípios liberalizantes 
da sociedade moderna.  
   
   EMENDA:00254 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 3o.:  
Art. 3o. - Os militares são alistáveis,  
inclusive os conscritos, durante o período de  
serviço militar obrigatório. 
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Justificativa: 
Não existe nenhuma justificação válida para a proibição do voto aos cidadãos convocados a prestar 
serviço militar.  
O voto é direito e dever cívico e não se pode privar o convocado do direito de exercer esta 
prerrogativa da cidadania.  
   
   EMENDA:00262 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 4o. do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 4o. ................................... 
"§ 2o. - São exigidos, como condição de  
elegibilidade, a filiação a partido político e o  
domicílio eleitoral na circunscrição por prazo  
mínimo de três anos." 
Justificativa: 
As condições de elegibilidade propostas coadunam com as garantias que o voto distrital misto 
permite para evitar a presença de “aventureiros de todos os matizes” na política.  
O candidato do distrito é escolhido pela convenção distrital do seu partido. Para ser escolhido precisa 
ter as seguintes condições: 
I – ser político hábil, prestigioso, com vivência partidária, já que a escolha será feita por todos os 
líderes que compõe o distrito. Em Minas Gerais, em média, cada distrito será composto de 25 
Municípios.  
Ora, o futuro político destas lideranças estará comprometido se a escolha não for boa a aceira pelos 
correligionários, já que as outras eleições para vereador, prefeito.  
 
   
   EMENDA:00293 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "exceto os conscritos,  
durante o período de serviço militar obrigatório"  
do art. 3o. do substitutivo. 
Justificativa: 
Consideramos que não é justo, nem democrático a limitação ao direito de voto que se pretende 
impingir aos conscritos. Se o direito de voto é garantido aos militares profissionais, o mesmo 
procedimento deve ser adotado quanto aos conscritos.  
   
   EMENDA:00323 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 4o. a seguinte redação:  
"Lei complementar estabelecerá os casos de inelegibilidade". 
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Justificativa: 
Pretende-se suprimir a parte final do artigo 4° do substitutivo e seus incisos, por tratar-se de matéria 
que deve ser regulada em lei não cabendo em texto constitucional, como o próprio relator reconhece 
no caput do referido artigo. O texto constitucional ficaria demasiadamente genérico, enquanto que a 
lei poderá tratar com maior precisão da desincompatibilização e outros casos de inelegibilidade.  
   
   EMENDA:00335 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do art. 2o. do  
Substitutivo o seguinte:  
"Art. 2o. ..., e os maiores de dezesseis anos  
- que estejam cursando o 2o. grau de ensino." 
Justificativa: 
No momento em que decidimos a nova Constituição, somos obrigados a refletir sobre os direitos de 
um segmento social, altamente representativo, não apenas em termos de quantidade, mas também, 
pela nova realidade da juventude brasileira que tem lutado constantemente pelas reformas sociais e 
transformações políticas.  
Com a evolução dos meios de comunicação e a consequente informação em todos os níveis, temos 
que o desenvolvimento do poder de escolha tem se aprimorado, fazendo com que o jovem receba 
maior número de conexões estímulo-resposta.  
 
   
   EMENDA:00343 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 2o. Têm direito a voto os brasileiros  
maiores de dezesseis anos, na data da eleição,  
alistados na forma da lei." 
Justificativa: 
O jovem de hoje em dia é bem informado, e, por isso mesmo, pode e deve participar mais ativamente 
das grandes decisões nacionais, inclusive da escolha dos governantes e dos representantes do povo 
nas Casas Legislativas. Daí entendermos necessário inserir-se no texto Constitucional, a ser 
elaborado, dispositivo que consigne a redução da idade de dezoito (prevista no texto atual) para 
dezesseis anos.  
A redação que sugerimos aos ilustres Constituintes atenderá aos anseios de seguimentos que, até 
agora, têm sido excluídos, indevidamente, do processo político nacional, notadamente os jovens na 
faixa mencionada. 
 
   
   EMENDA:00351 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Acrescente-se um parágrafo ao art. 4o:  
Art. 4o. - ..................................  
§ 3o. - É proibida a reeleição para cargos do  
poder executivo. 
Justificativa: 
É tradição no Brasil a impossibilidade de reeleição do chefe do Poder Executivo, em todos os níveis 
(Federal, Estadual e Municipal). Há uma razão de natureza política relevantes chefe do poder 
executivo concorrendo em eleição do mesmo cargo leva, quase que inevitavelmente, a usar da 
máquina estatal para o pleito.  
   
   EMENDA:00374 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto do Relator da Comissão da  
Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das  
Instituições, dê-se ao "caput" do art. 2o. a  
seguinte redação:  
Art. 2o. São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contém dezesseis anos ou mais,  
alistados na forma da lei. 
Justificativa: 
A generalidade da disposição, como propomos, abriga em seus termos todos os brasileiros, sem 
exceções, dos militares aos analfabetos, das mulheres aos maiores de dezesseis anos. Eliminam-se, 
assim, todas as restrições da Constituição em vigor, ademais de reduzir o limite de idade para alistar-
se eleitor.  
Sob esse último aspecto, vale ponderar que o Brasil é considerado, inegavelmente, uma Nação de 
jovens, que constituem o seu maior contingente populacional.  
Engajá-los no processo eleitoral compreende-se dentro da preocupação de atrair, para o campo das 
grandes questões nacionais, o maior número possível de pessoas que, não só possa oferecer a sua 
contribuição, como também se torna consciente de suas consequências, não se devendo, justamente 
por isso, impedir-lhes de opinar a respeito.  
Por outro lado, com a disponibilidade de informações existentes na sociedade moderna, o jovem de 
dezesseis anos encontra-se apto a ingressar na atividade política, com bem mais proveito talvez do 
que teriam eleitores adultos sem maior nível de instrução, aos quais já assegurado, e deverá 
continuar sendo, o direito de voto. 
   
   EMENDA:00375 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto do Relator da Comissão  
Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições,  
dê-se ao § 1o. do art. 4o. a seguinte redação:  
Art. 4o. .............................  
§ 1o. São elegíveis os militares alistáveis,  
que se afastarão da atividade para se candidatar e  
nessa situação permanecerão no curso do mandato,  
findo o qual voltarão a exercê-la. 
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Justificativa: 
Entre os direitos por excelência do cidadão, inclui-se o de votar e ser votado, porque diz respeitado 
diretamente à sua participação nos destinos do País.  
É injustificável, pois, qualquer discriminação de brasileiros quanto à disputa de mandatos eletivos, 
direito sem o qual perdem a sua identidade política, submetendo-se, sem poder influir, às grandes 
decisões nacionais, porque, além de provados de manifestar a sua vontade nas eleições, quase 
sempre não podem emitir opinião a respeito dos temos nacionais, como ocorre com os militares.  
É o que ocorre notadamente com as praças das Forças Armadas e das Polícias Militares, cujo regime 
disciplinar exigiria a abstenção, segundo se sustenta, de envolvimento de seus componentes em 
questões de natureza política.  
A ordem que se deve observar na atividade militar não é incompatível, no entanto, como o exercício 
pleno da cidadania, conquanto se admitam restrições impostas pela natureza dos serviços, limitadas, 
porém, ao tempo de sua execução ou de permanência nos quartéis ou instalações congêneres.  
O militar fez de sua atividade um meio de vida, do mesmo modo que outros profissionais, sem 
contudo, ser obrigado a manter a sua condição no meio civil, onde é em tudo igual aos seus demais 
irmãos brasileiros.  
   
   EMENDA:00382 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 2o, do substitutivo da  
Comissão da organização Eleitoral, Partidária  
Garantia das Instituições, a seguinte redação:  
"§ 1o. - O alistamento é obrigatório e o voto  
facultativo, salvo para os analfabetos, os maiores  
de setenta e cinco anos e os deficientes físicos". 
Justificativa: 
Nossa preocupação está voltada para o fato de que o cidadão a poucos dias de um pleito eleitoral, 
pode interessar-se pelo voto e somente aqueles que estiverem alistados poderão fazê-lo, a partir 
disso entendemos que todos deverão estar em condições de votar, ainda que o voto seja facultativo.  
Contudo o exercício livre da democracia deve ser exercido plenamente e o voto facultativo é um 
direito do eleitor, que livre e soberanamente escolherá seus candidatos.  
   
   EMENDA:00409 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 2o. - São eleitores os brasileiros que,  
à data da eleição, contem dezesseis anos ou mais,  
alistados na forma da Lei". 
Justificativa: 
Há uma grande expectativa de que dentre as inovações a serem introduzidas na Nova Carta Magna 
do País, figure a redução da idade mínima de dezoito (18) para dezesseis (16) anos o alistamento 
eleitoral, abrindo perspectivas de participação a um ponderável segmento da sociedade brasileira, 
que vem gradualmente aprimorando o seu nível de politização, graças, sobretudo, aos veículos de 
comunicação que trazem a debate todas as questões de real magnitude que interessam a 
coletividade.  
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   EMENDA:00419 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprima-se no § 1o. do art. 2o. do  
Substitutivo da Comissão da Organização Eleitoral,  
Partidária e Garantia das Instituições, a  
expressão "para os analfabetos". 
Justificativa: 
Importante conquista democrática recente foi o direito de voto aos analfabetos. No pleito de 1986, 
desmentindo os prenúncios e os augúrios daqueles que se opunham a esta conquista, milhões de 
analfabetos votaram no Brasil Inteiro, superando inclusive as dificuldades impostas pela complicada 
cédula eleitoral.  
A nossa preocupação, ao contraditarmos a supressão de voto facultativo aos analfabetos, é que este 
instituto acabe por se transformar, na prática, em um empecilho ao exercício do direito de voto dos 
analfabetos que querem votar, separados dos demais cidadãos aos quais este Substitutivo do nobre 
Relator Prisco Viana corretamente, ao nosso ver, impõe a obrigatoriedade do alistamento e do voto.  
   
   EMENDA:00435 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. da Comissão da Organização  
Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições  
a seguinte redação:  
Art. 2o. - São eleitores os brasileiros que,  
à data da eleição contem dezesseis anos ou mais,  
alistados na forma da lei. 
Justificativa: 
A incorporação no processo político do Brasil dos jovens de 16 anos é uma imposição defluente de 
sua própria modernização.  
Com efeito, os meios de comunicação de massa, especialmente a televisão, trouxerem aos jovens 
uma convivência diária com os acontecimentos político-sociais, provocando seu precoce 
amadurecimento para os fatos que dizem respeito aos destinos do País.  
Deixá-los à margem das decisões no concernente aos destinos da pátria, seria um absurdo e um 
contrassenso. Este o sentido de nossa proposição.  
 
   
   EMENDA:00436 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Suprimir o "Art. 3o. do V - Substitutivo, Sistema Eleitoral". 
Justificativa: 
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Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00455 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se no Art. 2o., a expressão  
"dezoito anos" por "dezesseis anos". 
Justificativa: 
O jovem aos 16 anos dispõe de discernimento e informação plenamente suficiente para o exercício 
do direito de voto. A condição de eleitor contribui para o sentimento de participação integração e 
responsabilidade como cidadão.  
   
   EMENDA:00476 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto do texto  
constitucional, onde couber, o seguinte dispositivo:  
"Art. - O voto é um direito do cidadão e,  
assim, não será obrigatório."  
"Art. Os mandatos dos senhores Deputados,  
Senadores e Vereadores são de 6 (seis) anos,  
renováveis em 1/3 (um terço) de 2 (dois) em 2  
(dois) anos."  
"Art. - Os Senhores Presidente da República,  
Governadores de Estado e Prefeitos Municipais  
terão mandatos de 4 (quatro) anos e ficarão  
inelegíveis por igual período". 
Justificativa: 
Montando um quadro dos mandatos acima sugeridos, teremos eleições anualmente. Não sendo o 
voto obrigatório, as eleições passam a ser um evento comum, natural. O poder econômico deixa de 
existir, porque não haverá quem se proponha a sustentar uma campanha anual e todo ano. A eleição 
será, assim, mas legítima e democrática, porque o leque de opções sem a concorrência do poder 
concorrência do poder econômico atingirá todas as camadas sociais e se implementará, ainda, o 
critério da competência que se sobreporá ao econômico.  
A renovação de 1/3 (um terço) de cada casa e de 2 (dois) em 2 (dois) anos garantirá a sequência dos 
trabalhos sem a queda brusca de uma renovação total.  
Os mandatos dos executivos de 4 (quatro) anos e sem reeleição permitirão uma maior utilização do 
tempo em favor da administração e a certeza de que o único interesse é a causa pública e não uma 
futura reeleição ou eleição.  
   
   EMENDA:00486 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Do Sistema Eleitoral  
Art. 2o. - São eleitores os brasileiros que à  
data da eleição contém dezesseis anos ou mais,  
alistados na forma da lei. 
Justificativa: 
É natural que depois de mais de cinquenta anos, quando estendeu-se aos maiores de 18 anos o 
direito ao voto, antes restrito aos maiores de 21 anos, a nossa sociedade tenha sofrido importantes 
evoluções.  
Os meios de comunicação integraram de forma incontestável todos os quadrantes deste País, e as 
várias experiências políticas vividas ao longo deste meio século transformaram importantes setores 
da nossa sociedade de alheiros a observadores atentos da cena nacional e dentre eles deve ser 
destacada a grande massa jovem que contribui dia a dia para o fortalecimento da democracia neste 
País.  
Por fim, estaríamos cometendo uma imperdoável incoerência, quando permitimos o voto do 
analfabeto, ao qual sou favorável, e ao mesmo tempo impedimos aos jovens de 16 e 17 anos a 
exercer este direito de cidadão, para o qual estão plenamente aptos.  
O direito ao voto deve ser fator incentivador de integração do brasileiro à vida política de seu País, e, 
portanto, todos os segmentos aptos devem adquiri-lo.  
O jovem de 16 e 17 anos está preparado para influir nos destinos do seu País, e clama por esse 
direito.  
   
   EMENDA:00490 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se, ao § 1o. do artigo 2o. do  
Substitutivo, a seguinte redação:  
§ 1o. - O alistamento é obrigatório para  
todos os brasileiros, salvo as exceções previstas  
em lei, mas o voto é facultativo". 
Justificativa: 
O dispositivo em questão guarda estreita correlação com outro, inserido no capítulo que versa sobre 
os “Direitos Políticos” do cidadão, igualmente objetivo de emenda redacional apresentada por nós. , 
Na verdade, o exercício do voto representa um “DIREITO”, consentâneo com os princípios 
democráticos, não se podendo torná-lo, de fato, um “dever”, assegurando-se ao cidadão decidir, 
livremente, quando ao seu exercício.  
Não se pode deixar de reconhecer a importância da máxima, a ser seguida, guardada e nunca 
olvidada, de que “a lei não pode ser imposta aos indivíduos, a não ser que eles estejam de acordo 
com sua imposição”. A validade da lei, a força de onde ela tira sua legitimidade e marca-se de 
Justiça, é a concordância aos princípios elementares sobre os quais são elaborados. Não podem os 
imperativos legais emanarem de manifestações de apenas algum indivíduo ou inexpressivo grupo de 
indivíduos.  
Nem mesmo o caráter cogente que se manteve, nas últimas Cartas, com relação ao exercício do 
“DIREITO” de voto, impediu que grande parcela da população descumprisse o imperativo 
constitucional. Mesmo os que, por motivos os mais variados, sujeitam-se à formalidade do voto seu 
repúdio se manifesta através do voto “em branco”, a exemplo do que se viu, flagrantemente, nos 
últimos pleitos eleitorais. Importa ser realista. O voto, como “DIREITO”, é aceito pela população 
brasileira que, porém, abomina a OBRIGAÇÃO” que se lhe tenta impingir. De que adianta manter a 
obrigatoriedade do voto, para apenas retirar das urnas um punhado de papel em branco? 
Pretender manter a obrigatoriedade do voto é manter-se afastado da realidade nacional, facilmente 
identificável em qualquer manifestação plebiscitária.  
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   EMENDA:00506 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Impõe a obrigatoriedade do voto a todos os  
brasileiros maiores de 16 anos, inclusive  
militares, outorgando aos maiores de 18 anos o  
direito de serem eleitos, salvo as exceções legais.  
Inclua-se no texto constitucional, na parte  
reservada aos Direitos Políticos, o seguinte postulado:  
"Art... o alistamento e o voto são  
obrigatórios para todos os brasileiros maiores de  
16 anos, independentemente de sexo ou qualificação  
e hierarquia militar, salvo os casos previstos em  
lei e sancionados por sentenças judiciais  
transitadas em julgado.  
§ 1o. Os maiores de 18 anos, civis ou  
militares, poderão ser eleitos para quaisquer  
cargos públicos eletivos, excetuando-se as  
hipóteses de inelegibilidade previstas nesta  
Constituição.  
§ 2o. Lei complementar definirá os modos de  
exercício do voto pelos índios, analfabetos e  
deficientes. 
Justificativa: 
Numa sociedade plural como a nossa, um regime verdadeiramente democrático não pode excluir do 
processo político os índios, os analfabetos, os militantes sem exceção, os deficientes físicos, nem os 
maiores de 16 anos, homens e mulheres que contribuem com o seu trabalho para a criação da 
riqueza e da cultura nacionais.  
   
   EMENDA:00518 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Suprimir o inciso IV do Art. 4o. do Substitutivo: 
Justificativa: 
Não parece adequado e compatível com um regime em que a Democracia conviva com o apreço à 
Cultura, atribuir ao aparelho policial a competência de regulamentar o acesso das criações culturais à 
exibição através das diversões públicas.  
Além disso, o assunto extrapola do campo de referência desta Comissão, enquanto que se encaixa, 
de maneira indiscutível, na área atribuída à VIII Comissão – “Da Família, da Educação, Cultura e 
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação” – onde se encontra previsto e resolvido de 
forma consentânea com as implicações familiares, educacionais, culturais e comunicacionais, que 
nada têm de policiais.  
   
   EMENDA:00532 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O § 1o. do Art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
Art. 2o. ....................................  
§ 1o. - O alistamento e o voto são  
obrigatórios, salvo para os que contem dezesseis  
anos de idade na data da eleição, os analfabetos,  
os maiores de setenta anos e os deficientes físicos. 
Justificativa: 
A proposição contém duas alterações. Uma que se assegura facultativamente o exercício do direito 
de voto ao jovem de dezesseis anos de idade e a outra que retira a obrigatoriedade ao cidadão de 
alistar-se eleitor, se maior de setenta anos de idade. Esta última parte procura manter coerência com 
o tratamento corrente na legislação em desobrigar a pessoa, ao atingir setenta anos de idade, 
convencionalmente a idade da compulsória, de determinados improvisos ou imperativos da conduta 
social. Segue a tradição do direito pátrio e reserva a faculdade ao cidadão. Quanto á primeira parte, 
convoca-se o jovem par o exercício da prática democrática, através do voto. Somos um país de 
jovens que, na faixa etária indica, preparam-se para os embates da vida, seja com o discernimento 
que a Educação, a Escola propicia, o intenso processo e intercambio da informação e da 
comunicação, que os meios de comunicação social engendram, seja por sua incorporação, como 
força de trabalho, no processo econômico, país pobre, que exige o ingresso no mercado de trabalho, 
maios cedo, assumindo o jovem marcadas responsabilidades, precocemente, na luta pela 
sobrevivência.  
 
     EMENDA:00552 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Torna o alistamento e o voto facultativos.  
Imprima-se ao § 1o. do art. 2o. do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"§ 1o. - O alistamento e o voto são facultativos." 
Justificativa: 
O voto obrigatório como forma coercitiva do exercício de um dever está em descompasso com o 
liberalismo que impregna a época contemporânea.  
A não obrigatoriedade do alistamento eleitoral, a longo prazo, reduzirá os espaços daqueles que 
negociam com os votos dos cidadãos. Na tese, no futuro só se alistara quem estiver com 
predisposição de votar.  
   
   EMENDA:00553 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Ao art. 2o. onde se lê.... "contem dezoito  
anos" leia-se "contem dezesseis anos". 
Justificativa: 
O atual estágio das comunicações no Brasil torna o jovem de dezesseis anos plenamente 
conhecedor dos problemas do País e em condições, portanto, de exercer o direito do veto.  
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   EMENDA:00554 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do art. 4o. do Substitutivo. 
Justificativa: 
Todos os casos de inelegibilidade devem ser estabelecidos em lei complementar, como preceitua o 
Caput do art. 4º. 
Dessa forma, o § 1° conflita com o caput do referido artigo.  
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00070 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   A alínea "b" do inciso I do art. 28 do  
anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 28. ....................................  
I - ........................................  
b - são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis anos, salvo os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos. 
Justificativa: 
Todas as constituições brasileiras incluíram no seu texto, o limite mínimo de idade para o exercício  
do voto.  
Assim o fez a Constituição de 1824, no seu artigo 92 § 1º, fixando em 25 anos de idade para os 
solteiros e 21 para os casados.  
A Constituição de 1891, no seu artigo 70, reduziu este limite para 21 anos, casados ou solteiros.  
A Constituição de 1934 – que concedeu o direito de voto a mulher – reduziu, mais ainda, este limite a 
18 anos, para todos os sexos, no seu artigo 108.  
As Constituições posteriores mantiveram o limite de 19 anos.  
Isto significa dizer que de 1824 a 1891, num período de 67 anos de duração da Constituição Imperial, 
o limite de idade para se votar foi reduzido de 25 para 21 anos.  
De 1891 a 1934 compreendendo 43 anos de vigência da primeira Constituição Republicana reduziu-
se este limite para 18 anos.  
Como as demais Constituições mantiveram a mesma fronteira de idade, dever-se-á que este limite 
prevaleceu 53 anos.  
Se o critério da redução de idade fosse estandardizado e substancialmente matemático, a nova 
constituição deveria consagrar a idade de 15 anos para o exercício do voto.  
Mas esta aferição é sociológica e não matemática. E como não existe a sociometria, o legislador se 
louva em dados políticos, econômicos e sociais e nos efeitos provocados pela revolução cientifica, 
tecnológica, dos meios de comunicação e da informática sobre o maio social.  
Atualmente, impedir o menor que atingiu a idade de 16 anos de exercer o direito de voto é uma 
violência, que não se compatibiliza com a realidade dos nossos dias. Com a massificação dos meios 
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de comunicação social, o jovem de 1 anos tem, hoje, uma vivencia, uma maturidade, uma experiência 
e m conhecimento dos fatos muito maior do que o cidadão de 18 anos na década de 30, ou o de 25 
ou 21 anos no século passado. A fonte de conhecimento, no passado, se restringia a leitura de livros 
e alguns jornais. Atualmente, além destes, o rádio e a televisão, por mais alienados que sejam, levam 
informações constantes, até mesmo àqueles pouco interessantes com os problemas do cotidiano 
político.  
As grandes concentrações urbanas, permitem, por outro lado, uma maior sociabilidade e uma 
permanente socialização das informações. Mesmo o homem do campo, divorciado, no passado, dos 
fatos políticos, pela ausência de mecanismos informativos, tem, hoje, através do rádio, 
conhecimentos surpreendentes do que ocorre no País.  
Um argumento que já ouvi, utilizado até por constituintes, de que a redação do limite de idade para 
votar, significaria, por outro lado, acarretar um ônus ao menor, que passaria a ser, penalmente, 
responsável é uma aberração. Toda a fixação de idade para atribuir responsabilidades ou negá-las 
tem uma pequena dose de arbítrio.  
Quando o legislador fixou em 18 anos, a idade limite para que o menor possa requerer a sua 
emancipação, em juízo, ou adquirir o direto de alistar-se como eleitor, o fez alicerçando-se na 
realidade do País e no grau de desenvolvimento e maturidade psíquica da média dos indivíduos e 
não no resultado da avaliação concreta das ciências exatas. Assim, ocorreu quando fixou a 
maioridade em 21 anos e não em 19 ou 23 anos.  
A responsabilidade penal, nada tem a ver com a responsabilidade eleitoral. Embora, também entenda 
ser necessário rever o conceito, na legislação penal, do ser absolutamente capaz e do relativamente 
incapaz.  
Parecer:   
   A emenda pretende tornar obrigatório o alistamento e o voto dos menores de dezoito anos, 
simplesmente mudando, na alínea "b" do inciso I do art. 28, o número "dezoito" para "dezesseis". 
Embora ponderáveis as razões do proponente, temos como inócua a inclusão dessa obrigatoriedade, 
pois não haveria como cobrar, na prática, o descumprimento da obrigação.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00237 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 28, Capítulo V, Seção  
I, dos Direitos Políticos, a alínea e com a  
seguinte redação:  
e) têm direito a voto os brasileiros maiores  
de dezesseis anos, na data de eleição, alistados  
na forma da lei. 
Justificativa: 
O jovem de hoje em dia é bem informado, e, por isso mesmo, pode e deve participar mais ativamente 
das grandes decisões nacionais, inclusive da escolha dos governantes e dos representantes do povo 
nas Casas Legislativas. Daí entendermos necessário inserir-se no texto Constitucional, a ser 
elaborado, dispositivo que consigne a redução da idade de dezoito (prevista no texto atual) para 
dezesseis anos.  
A redação que sugerimos aos ilustres Constituintes atenderá aos anseios de seguimentos que, até 
agora, têm sido excluídos, indevidamente, do processo político nacional, notadamente os jovens na 
faixa mencionada. 
Parecer:   
   Na atribuição ao maior de dezesseis anos do direito de alistar-se e votar estão embutidos, de 
alguma maneira, menosprezo pela atividade política e depreciação da maturidade que se pretende 
tenha o eleitor para a eleição de um representante do povo. Um menor de dezoito anos é incapaz 
civilmente e penalmente inimputável, não tem idade para prestar serviço militar, não pode dirigir 
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veículo e nem pode, sequer, constituir família sem outorga de seus pais.  
Admitir-se que pode votar é admitir que votar é uma atividade menor.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:00345 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: alínea a, inciso I, art. 28.  
Dê-se à alínea a do inciso I do art. 28 da  
Seção I do Capítulo V do Título II do anteprojeto  
a seguinte redação: "a) o sufrágio popular é  
universal e direto, e o voto, igual e secreto,  
respeitada a proporcionalidade nas eleições para  
cargos legislativos", dada pela alínea c, inciso  
I, do art. 5o. do substitutivo aprovado pela  
Comissão 1. 
Justificativa: 
A alteração proposta visa compatibilizar o texto do anteprojeto com dispositivos aprovados tanto pela 
Comissão 1, como pela Comissão 3, no que tange ao princípio do voto proporcional para as eleições 
a cargos legislativos.  
Parecer:   
   A emenda visa a reintroduzir no Anteprojeto da Constituição em seu Art. 28, I, alínea "a" a redação 
do Anteprojeto da Comissão I (Art. 5o, I, alínea c).  
A inclusão da expressão "igual", referente ao voto, deve ser aprovada; quanto à proporcionalidade, 
somos pela rejeição. 
Portanto, pela aprovação parcial da emenda. 
   
   EMENDA:00346 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: alínea e, inciso II, art. 28.  
Dê-se à alínea e do inciso II do art. 28 da  
Seção I do Capítulo V do Título II do anteprojeto  
a seguinte redação: "e) lei complementar definirá  
outros casos e prazos de inelegibilidade", dada  
pela alínea j, inciso II, do art. 5o. do  
substitutivo aprovado pela Comissão 1. 
Justificativa: 
A alteração proposta, além de compatibilizar a redação do anteprojeto com a do substitutivo aprovado 
pela Comissão 1, visa tornar mais conciso o texto constitucional no que diz respeito a casos e prazos 
de inelegibilidade.  
Parecer:   
   A emenda em causa pretende substituir a alínea e, II, do Art. 28 pela redação dada a alínea J, II 
Art.5o. do Anteprojeto da Comissão I, qual seja "lei complementar definirá outras casos e prazos de 
inelegibilidade".  
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Esta Comissão, para fins de compatibilização, adotou a inclusão do Art. 4o. inciso e §§ originais do 
Anteprojeto da Comissão IV, razão pela qual propomos a rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00347 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Dispositivo emendado: alínea g, inciso II, art. 28.  
Suprima-se a alínea g, do inciso II, do art.  
28 da Seção I do Capítulo V do Título II do  
anteprojeto. 
Justificativa: 
A supressão proposta visa compatibilizar o texto do anteprojeto com o disposto na alínea e do inciso 
II do art. 28, com a redação proposta em outra emenda, bem como corrigir um excesso contido na 
formulação original que consideramos descabido e antidemocrático.  
   
   EMENDA:00637 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Suprimir da letra "f", do art. 28, inciso II,  
do anteprojeto de Constituição as expressões:  
"... de mais de dez anos de serviço ativo, os  
quais serão agregados pela autoridade superior ao  
se candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos só são  
elegíveis caso se afastem espontaneamente da  
atividade". 
Justificativa: 
A restrição aos militares para que se candidatem não tem sentido democrático. A Constituinte nasceu 
para ampliar os direitos e garantias, nunca par reprimi-los. No texto se vê clara a restrição, e alcança 
os militares das forças armadas e também os policiais militares e bombeiros.  
Não é justo nem mesmo oportuno, como se deve concluir. É preciso que se dê aos militares o mesmo 
direito que se dá ao funcionário civil, como se contém na norma Constitucional em discussão.  
Convêm ressaltar o trabalho desenvolvido nas Comissões Temáticas, da Comissão da Organização 
dos Poderes e Sistema de Governo e da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do 
Homem e da Mulher, pelo Deputado FARABULINI JÚNIOR, neste sentido.  
Parecer:   
   Visa a Emenda a suprimir a alínea "f", inciso II do Art.28, do Anteprojeto de Constituição, que trata 
de elegibilidade de militares.  
O texto é originário do Art. 4o., inciso IV § 1o. do Anteprojeto da Comissão IV e como tal foi mantido 
no Capítulo referente aos direitos políticos para efeito de compatibilização.  
É, pois, inoportuna a supressão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00662 REJEITADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescenta alínea ao inciso I do art. 28.  
"Art. 28. ..................................  
I - O alistamento e o voto  
............................................  
- são facultativos o alistamento e o voto dos  
maiores de dezesseis e menores de dezoito, bem  
como dos maiores de setenta anos, na data da eleição." 
Justificativa: 
Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição o texto votado e aprovado na Comissão da 
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher (art. 5º, I, alínea “a”, do Anteprojeto da 
Comissão), que assegura o direito ao alistamento eleitoral e ao exercício do voto aos maiores de 
dezesseis e menores de dezoito anos. A pertinência da emenda evidencia-se em face da alínea “b” 
do inciso II do artigo 28 do próprio Anteprojeto de Constituição, que, ao preceituar a inelegibilidade 
dos “inavistáveis” e dos menores de dezoito anos”, admite, de forma tácita, o alistamento e, 
consequentemente, o exercício do direito de voto por parte daqueles que ainda não completaram 
dezoito anos.  
Parecer:   
   Na atribuição ao maior de dezesseis anos do direito de alistar-se e votar estão embutidos, de 
alguma maneira, menosprezo pela atividade política e depreciação da maturidade que se pretende 
tenha o eleitor para a eleição de um representante do povo. Um menor de dezoito anos é incapaz 
civilmente e penalmente inimputável, não tem idade para prestar serviço militar, não pode dirigir 
veículo e nem pode, sequer, constituir família sem outorga de seus pais.  
Admitir-se que pode votar é admitir que votar é uma atividade menor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00683 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   As alíneas "c" e "d", do inciso II do art. 28  
do Anteprojeto, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 28..................................  
II - ........................................  
c - São inelegíveis para os mesmos cargos: o  
Presidente e o Vice-Presidente da República; os  
Governadores e os Vice-Governadores de Estado e do  
Distrito Federal, os Prefeitos e Vice-Prefeitos e  
quem os houver sucedido no mandato."  
d - Para concorrerem a outros cargos, o  
Presidente e o Vice-Presidente da República, os  
Governadores e Vice-Governadores de Estado e do  
Distrito Federal e os Prefeitos e Vice-Prefeitos,  
devem renunciar 6 (seis) meses antes do pleito. 
Justificativa: 
Há necessidade de inclusão das expressões “e do Distrito Federal” nos dispositivos citados, para 
adequar-se ao texto com outros dispositivos do Anteprojeto que dispõe sobre eleição direta para 
Governador e Vice-Governador no Distrito Federal, pois seria inconcebível permitir-lhes a reeleição.  
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   EMENDA:00684 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   A alínea "b" do inciso I, do art. 28 do  
Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 28.....................................  
I - ........................................  
b - São obrigatórios: o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos à data da eleição,  
salvo para os analfabetos, os maiores de setenta  
anos e os deficientes físicos." 
Justificativa: 
A presente emenda pretende modificar a redação do dispositivo sem alteração do mérito, 
estabelecendo que o alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos Á DATA 
DA ELEIÇÃO, permitindo-se que o cidadão possa alistar-se menos antes de atingir o limite de idade, 
quando isto vier a ocorrer na data do pleito. 
Parecer:   
   O texto do Anteprojeto determina que o alistamento e o voto são obrigatórios aos maiores de 
dezoito anos.  
A alteração proposta difere do que está estabelecido na alínea b, inciso I do art. 28.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00814 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 28, II, h  
Inclua-se, em seguida à palavra "Municípios"  
a frase seguinte:  
...e os responsáveis por atos de empreguismo e nepotismo,... 
Justificativa: 
Um dos males tradicionais, históricos, da vida brasileira é o clientelismo político, o empreguismo com 
finalidade sempre eleitoreira.  
Recentemente vimos, pela televisão, a denúncia estarrecedora do empreguismo público na sua mais 
ampla e vergonhosa escala.  
Em janeiro de 1986 vimos a situação que os primeiros Prefeitos das capitais, eleitos após o arbítrio, 
enfrentaram em virtude do elevado número de admissões realizadas pelos seus predecessores.  
Convenhamos que é antipática e antipopular a demissão de servidores públicos, ainda que essas 
admissões tenham sido irregulares e desnecessárias. Mas, convenhamos também que é impossível 
administrar, principalmente quando0 se conta com recursos escassos, aplicando-os todos no 
pagamento de pessoal  
Assim é que, preocupados com as dificuldades que teriam para pagar aos servidores e realizar as 
obras prometidas durante a campanha, não viram então, os novos prefeitos, outra alternativa, senão, 
dispensar aqueles contratados irregularmente, em desrespeito à lei.  
Agora, os Governadores empossados a 15 de março último, enfrentam problema igual.  
A experiência demonstra que a proibição da lei eleitoral não é suficiente para conter o desmando. Os 
governantes nomeiam, promovem, reclassificam, transferem, fazem tudo que bem entendem, até 
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mesmo nos períodos de proibição da Lei Eleitoral, pondo, deste modo, a administração pública a 
serviço dos candidatos do Governo.  
A proibição da lei alcança apenas os beneficiados que são demitidos ou revertem à posição anterior 
por ato do novo Governo.  
O elemento ativo do desrespeito à lei – o agente do ato ilegal – não sofre qualquer sanção.  
Eis, a razão e objetivo de nossa Emenda: impor pena ao responsável pela desobediência à lei, e que 
cria problemas para o seu sucessor, para, assim, quebrar a cadeira do empreguismo e, deste modo, 
contribuir para saneamento das finanças e moralidade da administração pública.  
   
   
   EMENDA:00877 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a letra "g", do inciso II, do art. 28 
Justificativa: 
O estatuído na letra “g”, tornando inelegíveis o cônjuge e os parentes por consanguinidade, afinidade 
ou adoção, na jurisdição do titular, colide frontalmente com o disposto na letra “a”, do inciso III, do art. 
13 deste Anteprojeto.  
Efetivamente, o anteprojeto agasalhou o princípio da isonomia, impedindo a mantença no texto de 
dispositivos que com ele se choquem.  
   
   EMENDA:01024 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir da alínea d), inciso I do artigo 28  
do anteprojeto do Relator a expressão: "exceto os  
conscritos, durante o período de serviço militar  
obrigatório". 
Justificativa: 
Não se justifica no regime democrático diminuir a cidadania e retirar dos conscritos o direito de 
escolherem livremente os seus representantes. A orientação do anteprojeto fere os direitos políticos 
do Cidadão, e conflita com o disposto no inciso I do artigo 5° do anteprojeto da Comissão da 
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.  
Parecer:   
   Visa a emenda suprimir a alínea "d", inciso I, Art. 28, do Anteprojeto de Constituição. Esta 
Comissão optou pela fórmula proposta no Anteprojeto da Comissão IV, que estabelece: "os militares 
são alistáveis, exceto os conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório".  
Em se tratando de opção, descabe a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01040 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- Incluir no art. 28, I do anteprojeto do  
Relator a alínea e)  
e) São facultativos o alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis e menores de dezoito  
anos, bem como dos maiores de setenta anos, na  
data da eleição. 
Justificativa: 
O dispositivo proposto corresponde à alínea a), do inciso I do artigo 5º do anteprojeto da Comissão de 
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher e não acatado pelo Relator. 
Na redação do anteprojeto, torna-se duvidosa a condição de cidadania, e consequentemente do 
direito de voto ao maior de dezesseis e menor de dezoito anos, já que a alínea b, do inciso I do art. 
28, refere-se ao voto obrigatório do maior de 18 anos, sendo omisso com relação ao voto facultativo.  
De outro lado, o dispositivo visa estender o direito de cidadania aos maiores de 16 anos, ampliando 
consideravelmente a participação da sociedade no processo decisório da nação. O voto aos 16 anos 
é imperativo, inafastável nas modernas democracias, tendo em vista o grau de formação e 
conhecimento dos jovens nas sociedades atuais.  
Parecer:   
   Na atribuição ao maior de dezesseis anos do direito de alistar-se e votar estão embutidos, de 
alguma maneira, menosprezo pela atividade política e depreciação da maturidade que se pretende 
tenha o eleitor para a eleição de um representante do povo. Um menor de dezoito anos é incapaz 
civilmente e penalmente inimputável, não tem idade para prestar serviço militar, não pode dirigir 
veículo e nem pode, sequer, constituir família sem outorga de seus pais.  
Admitir-se que pode votar é admitir que votar é uma atividade menor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01053 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Dispositivo emendado: artigo 28, inciso III.  
Acrescente-se ao Art. 28, inciso III, a  
seguinte alínea:  
"e" - completada a instrução do processo de  
impugnação previstos na alínea "b", deste inciso,  
serão os autos remetidos ao Supremo Tribunal  
Federal para final sentença, nos termos do Art.  
108, § 4o. 
Justificativa: 
Após a diplomação deputados e senadores somente serão submetidos a julgamento perante o 
Supremo Tribunal Federal, conforme regra pacifica da história constitucional do nosso país.  
A denunciação superveniente de fraude ou abuso do poder econômico na conquista do mandato não 
elide o parlamentar no exercício do mandato do seu foro especial de julgamento que é o Supremo 
Tribunal Federal.  
Em tais circunstâncias propomos que mesmo sem a licença da Câmara a que pertencer, e em 
segredo de Justiça seja instaurado o processo competente na Justiça Eleitoral e os autos conclusos 
remetidos ao Supremo Tribunal para sentença.  
   
   EMENDA:01265 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: art. 28, inciso I.  
Dê-se ao inciso i do art. 28 do Anteprojeto a  
seguinte redação:  
"I - O alistamento e o voto.  
a) Têm direito a voto os maiores de dezesseis anos  
na data da eleição, alistados na forma da lei;  
b) O alistamento é obrigatório para todos os  
brasileiros, salvo as exceções previstas em lei,  
mas o voto é Facultativo". 
Justificativa: 
Suprimem-se as alíneas “c” e “d”, eis que versam sobre matéria estranha ao capitulo, devendo ser 
tratada no Capítulo que cuida do processo eleitoral.  
Inserido em capítulo que trata dos “DIREITOS Políticos” do cidadão, o “caput” do artigo assegura a 
todos os brasileiros, desde que contem dezesseis anos na data da eleição, o “DIREITO” de voto.  
A alínea “a”, porém, como a redação que lhe deu o Anteprojeto, macula o princípio que se pretendeu 
consagrar no artigo, transmudando o que deveria ser um lídimo direito em obrigação coercitiva.  
Por ser um “DIREITO” o exercício do voto, consentâneo com os princípios democráticos, não se pode 
torna-lo, de fato, um “dever”, assegurando-se ao cidadão decidir, livremente, quanto ao seu exercício.  
Não se pode deixar de reconhecer a importância da máxima, a ser seguida, guardada e nunca 
olvidada, de que “a lei não pode ser imposta aos indivíduos, a não ser que eles estejam de acordo 
com sua imposição”. A validade da lei, a força de onde ela tira sua legitimidade e marca-se de 
Justiça, é a concorrência aos princípios elementares sobre os quais são elaborados. Não podem os 
imperativos legais emanarem de manifestações de apenas algum indivíduo ou inexpressivo grupo de 
indivíduos.  
Nem mesmo o caráter coagente que se manteve, nas ultimas Cartas, com relação ao exercício do 
“DIREITO” de voto, impediu que grande parcela da população descumprisse o imperativo 
constitucional. Mesmo os que, por motivos os mais variados, sujeitam-se à formalidade do voto “em 
branco”, a exemplo do que se viu, flagrantemente, nos últimos pleitos eleitorais. Importa ser realista. 
O voto, como “DIREITO”, é aceito pela população brasileira que, porém, abomina a “OBRIGAÇÃO” 
que se lhe tenta impingir. De que adianta manter a obrigatoriedade do voto, para apenas retirar das 
urnas um punhado de papel em branco? 
Pretender manter a obrigatoriedade do voto é manter-se afastado da realidade nacional, facilmente 
identificável em qualquer manifestação plebiscitária.  
 
   
   EMENDA:01296 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Modifica a letra b da alínea I do art. 28 do  
anteprojeto da Comissão de Sistematização.  
Nova redação  
"O alistamento e o voto são facultativos para  
o brasileiros de ambos os sexos." 
Justificativa: 
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No momento em que se apregoa a democracia plena, não mais se justifica manter o preceito 
coercitivo para o exercício do voto. Há que se ter liberdade de decisão em todos os níveis, razão pela 
qual se justifica a presente emenda.  
 
   
   EMENDA:01411 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a letra "g", do inciso II, do art. 28 
Justificativa: 
O estatutário na letra “g”, tornando inelegíveis o cônjuge e os parentes por consanguinidade, 
afinidade ou adoção, na jurisdição do titular, colide frontalmente com o disposto na letra “a”, do inciso 
III, do art. 13 neste Anteprojeto.  
Efetivamente, o anteprojeto agasalhou o princípio da isonomia, impedindo a mantença no texto de 
dispositivos que com ele se choquem.  
   
   EMENDA:01412 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir das alíneas "c" e "d" do inciso II,  
do art. 28, a expressão: "Vice-Presidente da República". 
Justificativa: 
A emenda compatibiliza a disposição com as normas contidas na alínea “b”, do inciso III, do artigo 28 
e com o artigo 161.  
Parecer:   
   O Anteprojeto da Constituição não prevê no Poder Executivo a figura do Vice-Presidente da 
República. Por essa razão, a emenda em causa quer suprimir do Art. 28, II, alíneas "c" e "d" as 
referências ao Vice-Presidente da República ali contidas,  
compatibilizando o texto com os Arts. 155/161.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01442 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa à letra "b", inciso I do art. 28  
Nova redação: art. 28  
I - ........................................  
b) é obrigatório o alistamento e facultativo  
o voto dos maiores de dezoito anos, dos  
analfabetos, dos maiores de setenta anos e dos  
deficientes físicos. 
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Justificativa: 
O “caput” do artigo trata dos direitos.  
Ora, não tem muito sentido obrigar alguém a exercer direito. A obrigatoriedade deve cingir-se aos 
deveres.  
Admite-se a, quando muito, a obrigatoriedade do alistamento, pois dela decorrerão diversas 
consequências tais como: número de parlamentares nas diferentes esferas legislativas, etc.. 
Quanto ao voto, uma vez que não se impede o voto em branco, deve ser permitida a abstenção, 
direito estes consagrados até mesmo para os Senhores Constituintes, que não são obrigados a votar 
as diferentes matérias. 
 
   
   EMENDA:01450 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se ao item D do inciso 1 do art. 28, a seguinte redação:  
Art. 28 ....................................  
............................................  
I - o alistamento e o voto:  
a) ..........................................  
b) São obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos, e dos maiores de  
dezesseis anos que estejam cursando o 2o. grau,  
salvo para os analfabetos, os maiores de setenta  
anos e dos deficientes físicos. 
Justificativa: 
No momento em que decidimos a nova Constituição, somos obrigados a refletir sobre os direitos de 
um segmento social, altamente representativo, não apenas em termos de quantidade, mas também, 
pela nova realidade da juventude brasileira que tem lutado constantemente pelas retomadas sociais e 
transformações políticas.  
Com a evolução dos meios de comunicação e a consequente informação em todos os níveis, temos 
que o desenvolvimento do poder de escolha tem se aprimorado, fazendo com que o jovem receba 
maior número de conexões estímulo-resposta.  
Se analisarmos o número de estudantes que participam com seu trabalho em várias aéreas, 
concluímos que sua mão-de-obra interfere diretamente nos resultados finais de nossa produção sem, 
no entanto, terem o direito de escolher, através do voto aqueles que legislam, que decidem sobre seu 
destino.  
Numa retrospectiva do movimento pelas “Diretas-Já”, é impossível desconsiderar a participação 
daqueles jovens no instante em que se definiu o início das mudanças.  
Se aprovamos o direito de voto ao analfabeto, como negarmos esse direito à nossa juventude, se o 
volume de informações possuído por ela já é compatível com a experiência daquele.  
Se a sociedade precisa ser reformada, se as instituições são obsoletas ou arcaicas, se a cultura está 
impregnada de preconceitos e falsos valores, não devemos colocar os jovens em situação de 
passividade diante dos problemas que emanam do cotidiano.  
O valor real do voto do jovem de segundo grau está na projeção do futuro, e também na coerência 
intrínseca, que lhe dá significado, direção a unidade.  
Considerando o exposto, podemos dizer que a verdade e o discernimento não podem ser privilégios 
para o gozo e a plenitude de uns poucos amparados pala lei. Mas, eles devem ser postos a serviço 
da comunidade a que pertencem. Para isso, porém é necessário que nossos jovens estudantes de 
integrem aos padrões culturais e políticos da sociedade habilitando-os para o exercício do voto.  
Vale a pena acreditar na juventude, e permitir que participe eficiente, consciente e diretamente do 
direito do direito pelo qual tanto lutamos e que tão bem caracteriza o processo democrático: o direito 
de votar.  
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   EMENDA:01675 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 28, inciso IV, alínea "a"  
Dê-se a seguinte redação:  
Os detentores de mandatos eletivos têm o  
dever de prestar contas de suas atividades  
parlamentares aos eleitores. 
Justificativa: 
Com o acréscimo da palavra parlamentares enviará o entendimento amplo relacionado com a vida 
particular ou privada daquele que exerce o cargo eletivo. 
   
   EMENDA:01710 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 28, letra "B" do inciso I  
A letra "B" do inciso I no art. 28 do  
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
b) - São obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de 16 anos, salvo para os analfabetos,  
os maiores de 70 anos e os deficientes físicos. 
Justificativa: 
Busca-se com esta emenda assegurar aos jovens maiores de 16 anos democraticamente exercer em 
sua plenitude o direito de votar, bem como de ser votado para o cargo de Vereador.  
Parecer:   
   A emenda pretende tornar obrigatório o alistamento e o voto dos menores de dezoito anos, 
simplesmente mudando, na alínea "b" do inciso I do art. 28, o número "dezoito" para "dezesseis". 
Embora ponderáveis as razões do proponente, temos como inócua a inclusão dessa obrigatoriedade, 
pois não haveria como cobrar, na prática, o descumprimento da obrigação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01711 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda  
Dispositivo Emendado: artigo 28, letra "B" do inciso II  
A letra "B" do inciso II no art. 28 do  
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
b) - São inelegíveis, os inalistáveis e os  
menores de dezesseis anos. 
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Justificativa: 
É inconcebível que num país, caminhando a largos passos para sua suprema democratização, 
deixem a juventude com idades de 16 anos fora do processo de escolha de seus líderes maiores.  
   
   EMENDA:01748 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   A letra "b" do Inciso I, do artigo 28, do  
anteprojeto da Comissão de Sistematização, passa  
ter a seguinte redação:  
Art. 28 - É obrigatório o alistamento, e o voto facultativo. 
Justificativa: 
É princípio elementar de Direito que cabe ao cidadão exercê-lo ou não, bem como da oportunidade, 
quando resolver pelo seu exercício. 
Desta forma, o dispositivo é coercitivo, ferindo princípio amplamente aceito. A tradição constitucional 
brasileira deve ser revista, para que a Democracia seja realmente implantada neste País, para se 
tornar mais cabal.  
Se aprovada em tela deveria ser: “São deveres invioláveis” e não direitos invioláveis, como consta.  
 
   
   EMENDA:01762 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 28, inciso I, item c;  
O artigo 28, inciso I, item c; passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 28 - ..................................  
I - ........................................  
c) - não podem alistar-se eleitores os que  
não saibam exprimir-se na língua oficial e os que  
estejam privados, temporária ou definitivamente,  
dos seus direitos políticos. 
Justificativa: 
Entendemos com mais coerente o emprego de língua oficial, visto que muitos eleitores, ainda que 
saibam exprimir-se em Português, aprenderam originariamente, sua língua nativa (indígenas de 
quase duas centenas de nações).  
Parecer:   
   Substituir a expressão "língua nacional" por "língua oficial" no Art. 28, I, alínea "c", compatibilizando 
com o disposto no Art. 23.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01779 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se a alínea "b", item I, artigo 28,  
passando a ter a seguinte redação:  
b) para os brasileiros maiores de dezesseis  
anos e menores de setenta anos, o alistamento é  
obrigatório e o voto facultativo, salvo os que não  
saibam exprimir-se em idioma nacional e os que  
estejam privados dos direitos políticos. 
Justificativa: 
A obrigatoriedade do voto é instrumento próprio de regimes autoritários. Isso se verifica em países 
onde a ditadura impõe leis cerceando a vontade do indivíduo. Portanto neste momento em que o 
Brasil atravessa um processo de redemocratização, não se concebe a obrigatoriedade do voto, por 
ser ele a vontade do cidadão – um direito alcançado e não um dever.  
Preceitos autoritários, neste momento, devem ser definitivamente banidos da legislação brasileira, 
que caminha rumo à plena liberdade e aperfeiçoamento das instituições políticas.  
 
   
   EMENDA:01783 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se, em sua totalidade, a alínea C do item IV, artigo 28.   
Justificativa: 
Neste momento em que os constituintes se dedicam a moralização das instituições políticas do país, 
especialmente no que diz respeito a atuação digna e correta do parlamentar, não se compreende que 
uma norma constitucional sugira a tramitação da ação de impugnação de mandato em segredo de 
justiça.  
O eleitor exige transparência nos atos dos parlamentares que elegeram, portanto nada mais incorreto 
do que cercear a sociedade do direito de tomar conhecimento dos atos abusivos praticados por 
políticos desonestos que, muitas vezes, se beneficiam do segredo de justiça, para driblar a opinião 
pública. O povo, através do voto, é o grande juiz dos políticos. Portanto, atos ilícitos praticados devem 
ser de conhecimento público.  
 
   
   EMENDA:01935 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 28, item I, alínea B, do anteprojeto a seguinte redação:  
"b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis anos, salvo para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e ou  
deficiente físico." 
Justificativa: 
Há uma grande expectativa de que as inovações a serem introduzidas na Nova Carta Magna do País, 
figure a redução da idade mínima de dezoito (18) para dezesseis (16) anos o alistamento eleitoral, 
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abrindo perspectivas de participação a um ponderável segmento da sociedade brasileira, que vem 
gradualmente aprimorando o seu nível de politização, graças, sobretudo, aos veículos de 
comunicação que trazem a debate todas as questões de real magnitude que interessam a 
coletividade. 
Parecer:   
   A emenda pretende tornar obrigatório o alistamento e o voto dos menores de dezoito anos, 
simplesmente mudando, na alínea "b" do inciso I do art. 28, o número "dezoito" para "dezesseis". 
Embora ponderáveis as razões do proponente, temos como inócua a inclusão dessa obrigatoriedade, 
pois não haveria como cobrar, na prática, o descumprimento da obrigação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01964 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b" do item I, do art. 28, a seguinte redação:  
"b) o alistamento e o voto são permitidos  
para os maiores de 16 anos e obrigatórios para os  
maiores de 18 anos, excetuados os analfabetos, os  
maiores de setenta anos e os deficientes físicos e mentais". 
Justificativa: 
O alistamento e o voto facultativos para os maiores de dezesseis anos é um imperativo da hora 
presente, quando a juventude demonstra, claramente, o seu anseio de participação política, 
contribuindo decisivamente para o rejuvenescimento dos quadros representativos, nas funções 
legislativas e executivas.  
A obrigatoriedade do alistamento e do voto deve acompanhar o cidadão dos 18 aos 70 anos, como 
um imperativo cívico inelutável.  
Por outro lado, não se compreende a exceção para os deficientes físicos, esquecidos os deficientes 
mentais.  
Parecer:   
   Na atribuição ao maior de dezesseis anos do direito de alistar-se e votar estão embutidos, de 
alguma maneira, menosprezo pela atividade política e depreciação da maturidade que se pretende 
tenha o eleitor para a eleição de um representante do povo. Um menor de dezoito anos é incapaz 
civilmente e penalmente inimputável, não tem idade para prestar serviço militar, não pode dirigir 
veículo e nem pode, sequer, constituir família sem outorga de seus pais.  
Admitir-se que pode votar é admitir que votar é uma atividade menor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01966 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "a" do item IV do art.  
28, reletreando-se as demais. 
Justificativa: 
Diz a alínea que os mandatários têm o dever de prestar contas aos eleitores.  
Evidentemente, eles o fazem quando ocupam a tribuna, nas Câmaras de Vereadores, nas 
Assembleias Legislativas e nas Casas Congressuais.  
Desnecessárias, portanto, essa sentença declaratória.  
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Mesmo porque, quando o representante não presta contas, quase sempre é punido ao tentar a 
reeleição repudiado por muitos dos seus eleitores.  
   
   EMENDA:01980 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao art. 28, inciso II, alíneas "c" e  
"d", que terão a seguinte redação:  
"Art. 28 - ..................................  
I - ........................................  
II - A elegibilidade  
a) - ........................................  
b) - ........................................  
c) - para os cargos do Poder Executivo:  
Presidente da República, Governador e Prefeito  
será permitida uma reeleição;  
d) - para se candidatarem a outros cargos ou  
para concorrerem à reeleição o Presidente e o  
Vice-Presidente da República, os Governadores e os  
Vice-Governadores de Estados e os Prefeitos e os  
Vice-Prefeitos devem renunciar 6 (seis) meses  
antes do pleito." 
Justificativa: 
Em uma democracia há de se valoriza o sempre o voto e a vontade do eleitor.  
Segundo ensinamentos da melhor doutrina NADA JUSTIFICA a vedação da reeleição.  
PONTES DE MIRANDA sempre ensinou que se o governante é bom não devemos impedir sua 
reeleição.  
O POVO deve ter a oportunidade de reeleger os bons governantes e, a possibilidade de reeleição 
deve ser o melhor estímulo para que o governante procure sempre se esmerar em sua administração.  
Decorrência da aprovação desta emenda será nova redação do art. 158, parte final. 
   
   EMENDA:01994 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 28, inciso I, alínea "b".  
Suprima-se do anteprojeto:  
Art. 28 - ..................................  
I - ........................................  
b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos, salvo, para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos. 
Justificativa: 
O voto é um direito e não um dever determinado pelo estado.  
 
   
   EMENDA:02126 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se na Seção I, Dos Direitos Políticos,  
Art. 28, Inciso I, alínea "d" a seguinte emenda:  
O alistamento eleitoral e o voto também serão  
obrigatórios para os militares conscritos. 
Justificativa: 
Tal emenda visa derrubar um velho preconceito de que o militar conscrito não tem direito ao 
alistamento e ao voto, caracterizando uma discriminação à cidadania e ao princípio universal da 
igualdade dos direitos.  
   
   EMENDA:02431 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 28, inciso II, alínea "f".  
- Acrescentar à alínea "f" do inciso II do art. 28:  
"O militar indicado em convenção partidária  
deverá se filiar ao partido dentro de dez dias da  
convenção". 
Justificativa: 
O acréscimo possibilita compatibilizar ás condições da alínea a do inciso II do art. 28 com a exigência 
do art. 256.  
   
   EMENDA:02487 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa à letra "b", inciso I do art. 28  
Nova redação: art. 28  
I - ........................................  
b) é obrigatório o alistamento e facultativo  
o voto dos maiores de dezoito anos, dos  
analfabetos, dos maiores de setenta anos e dos  
deficientes físicos. 
Justificativa: 
O “caput” do artigo trata dos direitos.  
Ora, não tem muito sentido obrigar alguém a exercer direito. A obrigatoriedade deve cingir-se aos 
deveres.  
Admite-se a, quando muito, a obrigatoriedade do alistamento, pois dela decorrerão diversas 
consequências tais como: número de parlamentares nas diferentes esferas legislativas, etc.. 
Quanto ao voto, uma vez que não se impede o voto em branco, deve ser permitida a abstenção, 
direito estes consagrados até mesmo para os Senhores Constituintes, que não são obrigados a votar 
as diferentes matérias. 
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   EMENDA:02548 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Substitua-se na alínea b; item I, art. 28, do  
anteprojeto da Comissão de Sistematização, a  
expressão "os deficientes físicos" por  
absolutamente incapazes", dando-se ao texto a  
seguinte redação:  
Art. 28 - ..................................  
a) ..........................................  
b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos, salvo para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
absolutamente incapazes. 
Justificativa: 
Ao incluir os deficientes como insuscetíveis da obrigação constitucional de alistar-se e exercer o 
direito do voto, o legislador certamente equivocou-se, estabelecendo uma odiosa e inaceitável 
discriminação. O deficiente físico, a rigor, é um ser plenamente capaz de discernir, de opinar e 
decidir. O código Civil Brasileiro, em seu art. 5º, considera, por sua vez, quem são as pessoas 
absolutamente incapazes (loucos, surdos-mudos que não conseguem expressar-se e os ausentes),  
e portanto, isentas da obrigatoriedade do alistamento e do voto. Contudo, confundir deficiente físico 
com pessoas absolutamente incapazes, data vênia, constitui erro imperdoável. Daí a modificação 
proposta.  
 
   
   EMENDA:02672 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprimam-se as letras "c" e "d" do inciso IV  
do art. 28, assim redigidas:  
"c) a ação de impugnação de mandato tramita  
em segredo de justiça."  
"d) convicto o juiz de que a ação foi  
temerária ou de manifesta má fé, o impugnante  
responderá por denunciação caluniosa." 
Justificativa: 
O primeiro dispositivo que pretendemos suprimir não se justifica. Ora, porque razão fazer tramitar em 
segredo uma ação decorrente de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões 
eleitorais? Se o fato for comprovado, salva-se a sociedade; se não for comprovado, salva-se o 
cidadão acusado que sairá engrandecido do episódio. Sob todos os aspectos é importante que a 
sociedade possa acompanhar todos os lances do julgamento. Quanto ao segundo dispositivo, é 
totalmente desnecessário, porque é uma prerrogativa do acusado que a lei deve amparar, sem 
necessidade de figurar na Constituição.  
   
   EMENDA:02728 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação à alínea "a" do inciso I do artigo 28:  
"Art. 28 - ..................................  
I - OALISAMENTO E O VOTO  
a) O sufrágio é universal e o voto direto,  
igual e secreto;  
.................................................. 
Justificativa: 
Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição dispositivo constante do Anteprojeto da 
Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher (art. 5°, I, a).  
   
   EMENDA:02949 PREJUDICADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Modifique-se a alínea "b" do inciso I do  
artigo 28 que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 28 - .................................. 
I - ..................................... 
b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos e os menores de  
setenta anos, salvo para os analfabetos, os  
menores de dezoito anos que tenham completado 10  
anos à data da eleição, os maiores de setenta anos  
e os deficientes físicos. 
Justificativa: 
Respaldamos a modificação do texto supra, com base na própria redação da alínea b do inciso II do 
mesmo artigo que dispõe sobre a inelegibilidade para os inalistáveis e para os menores de dezoito 
anos, do Anteprojeto de Constituição.  
Quem desconhece o preparo, a maturidade dos nossos jovens de 16 anos. Muitas vezes nos 
surpreendemos, como se estivéssemos diante de gênios, quando, na realidade são talentos comuns 
forjados no dia-a-dia da informação, na curiosidade intelectual e criativa da juventude brasileira. 
Lógico que a partir deste dispositivo, outras consequências advirão de natureza civil e penal, com a 
responsabilidade, direitos e deveres do cidadão comum. E nossa juventude está consciente de que 
vai assumir um espaço maior na legislação ordinária. É a lei dos tempos modernos, da informática 
que levam pelas mãos do congresso nossa juventude, futuros dirigentes do próximo milênio, adultos 
do final deste século, para uma constituição que se pretende com vida longa e princípios duradouros.  
Parecer:   
   A emenda tem erro de lógica, certamente por defeito de redação, de modo que não pode ser 
considerada. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:02956 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b"", do Inciso I, do art. 28  
do anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 28 ....................................  
Inciso I ....................................  
a) ..........................................  
b) - são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos e facultativos para os  
maiores de dezesseis e menores de dezoito, os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos." 
Justificativa: 
Desde o plenário da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, que se 
vem firmando o entendimento de que aos jovens, a partir dos dezesseis anos, se deve ensejar, se o 
quiserem, a participação no processo político, através do alistamento e do voto facultativos. 
Completados dezesseis anos, já tem o jovem brasileiro maturidade suficiente e o conhecimento 
necessário para iniciar-se no exercício da soberania através do voto.  
Parecer:   
   A emenda pretende tornar obrigatório o alistamento e o voto dos menores de dezoito anos, 
simplesmente mudando, na alínea "b" do inciso I do art. 28, o número "dezoito" para "dezesseis". 
Embora ponderáveis as razões do proponente, temos como inócua a inclusão dessa obrigatoriedade, 
pois não haveria como cobrar, na prática, o descumprimento da obrigação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03077 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto de Constituição  
Emenda supressiva ao artigo 28, Inciso II.  
suprimir a letra "f". 
Justificativa: 
A letra “f” diz: “São elegíveis ou militares alistáveis de mais de dez anos de serviço ativo, os quais 
serão agregados pela autoridade superior ao se candidatarem. Nesse caso, se eleitos passam 
automaticamente para a inatividade quando diplomados. Os de manos de dez aos se são elegíveis 
caso se afastarem espontaneamente da atividade”. 
Como se vê é inaceitável esse preceito Constitucional. Restringe a atividade política de militares da 
ativa que postulam candidaturas. Realmente não vejo como proibir-se que militares atuem no Poder 
Legislativo, parece que essa é a preocupação, já que atuam em toda linha no Executivo, só que aí o 
fazem seu o voto popular, nos primeiros e segundos escalões. O militar precisa participar da vida 
político-partidária e sujeitam-se às restrições a que estão sujeitados os civis, em igualdade de 
condições;  
O Constituinte de agora sabe que há, dentre os militares, os que inclinam para cargos eletivos. 
Retirar-lhes esse direito, não me parece oportuno. O contrário, é preciso até estimula-los.  
Além disso há o caso dos policiais militares, que são profissionais, como é o caso dos bombeiros, 
cabos, soldados, sargentos, e também os oficiais.  
Remete-los para a inatividade definitiva, data vênia, não tem sentido. 
Precisamos atingir a meta democrática plena. Dar-se ao eleito, por opção o direito de desligar-se, 
parece-me mais que normal. Afinal, o mandato não é eterno e por isso mesmo não se pode obrigar o 
militar eleito a que procure a reserva.  
Obriga-lo a que tenha dez anos de serviço não tem o menor cabimento.  
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Parecer:   
   Visa a Emenda a suprimir a alínea "f", inciso II do Art. 28, do Anteprojeto de Constituição, que trata 
de elegibilidade de militares.  
O texto é originário do Art. 4o., inciso IV § 1o. do Anteprojeto da Comissão IV e como tal foi mantido 
no Capítulo referente aos direitos políticos para efeito de compatibilização.  
É, pois, inoportuna a supressão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03088 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Anteprojeto de Constituição  
Suprimir da letra "f", do art. 28, inciso  
II, do Anteprojeto de Constituição as expressões:  
"... de mais de dez anos de serviço ativo, os  
quais serão agregados pela autoridade superior ao  
se candidatem. Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos só são  
elegíveis caso se afastem espontaneamente da atividade". 
Justificativa: 
A restrição aos militares para que se candidatem não tem sentido democrático. A Constituinte nasceu 
para ampliar os direitos e garantias, nunca para reprimi-los. No texto se vê clara a restrição, e alcança 
os militares das forças armadas e também os policiais militares e bombeiros.  
Não é justo nem mesmo oportuno, como se deve concluir. É preciso que se dê aos militares o mesmo 
direito que se dá ao funcionário civil, como se contém na norma Constitucional em discussão.  
Parecer:   
   Visa a Emenda a suprimir a alínea "f", inciso II do Art.28, do Anteprojeto de Constituição, que trata 
de elegibilidade de militares.  
O texto é originário do Art. 4o., inciso IV § 1o. do Anteprojeto da Comissão IV e como tal foi mantido 
no Capítulo referente aos direitos políticos para efeito de compatibilização.  
É, pois, inoportuna a supressão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03138 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir das alíneas "c" e "d" do inciso II,  
do art. 28, a expressão: "Vice-Presidência da República". 
Justificativa: 
A emenda compatibiliza à disposição com as normas contidas na alínea “b”, do inciso III, do artigo 28 
e com o artigo 161.  
Parecer:   
   O Anteprojeto da Constituição não prevê no Poder Executivo a figura do Vice-Presidente da 
República. Por essa razão, a emenda em causa quer suprimir do Art. 28, II, alíneas "c" e "d" as 
referências ao Vice-Presidente da República ali contidas,  
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compatibilizando o texto com os Arts. 155/161.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03141 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a letra "g", do inciso II, do art. 28 
Justificativa: 
O próprio inciso refere-se aos serviços administrados sob o regime de permissão ou concessão, 
assim como os integrantes da comissão que irá fiscalizá-los e planejá-los. Portanto, para que 
permaneça a igualdade de participação desejada pelo inciso, é necessário que possa a 
permissionária fazer parte da mesma.  
   
   EMENDA:03150 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa à letra "b", inciso I do art. 28  
Nova redação: art. 28  
I - ........................................  
b) é obrigatório o alistamento e facultativo  
o voto dos maiores de dezoito anos, dos  
analfabetos, dos maiores de setenta anos e dos  
deficientes físicos. 
Justificativa: 
O “caput” do artigo trata dos direitos.  
Ora, não tem muito sentido obrigar alguém a exercer direito. A obrigatoriedade deve cingir-se aos 
deveres.  
Admite-se a, quando muito, a obrigatoriedade do alistamento, pois dela decorrerão diversas 
consequências tais como: número de parlamentares nas diferentes esferas legislativas, etc. 
Quanto ao voto, uma vez que não se impede o voto em branco, deve ser permitida a abstenção, 
direito estes consagrados até mesmo para os Senhores Constituintes, que não são obrigados a votar 
as diferentes matérias. 
 
   
   EMENDA:03213 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se, onde couber, no Título II,  
Capítulo V, Seção I:  
"São também inelegíveis:  
"Os dirigentes partidários que exerçam cargos  
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nas respectivas Comissões Executivas quer Federal,  
Estadual ou Municipal, a não ser que se licenciem  
de seus cargos partidários pelo menos 6 (seis)  
meses antes das eleições a que pretendam concorrer".  
"Os condenados por crimes de quaisquer  
natureza desde que a pena tenha sido superior a 2  
(dois) anos de reclusão, cuja sentença tenha  
transitado em julgado, a não ser que devidamente  
reabilitados perante a Justiça competente".  
"Os devedores de importâncias superiores a 50  
(cinquenta) salários mínimos, cujos débitos  
estejam sendo cobrados judicialmente e não  
garantam a execução com bens suficientes".  
"Os réus denunciados em mais de 3 processos  
nos quais, a pena mínima em cada um deles, seja  
superior a 1 (um) ano de reclusão". 
Justificativa: 
Por ocasião da apresentação de emendas na Subcomissão dos Direitos Políticos, Coletivos e 
Garantias, apresentada pelo signatário a mesma emenda, pelo parecer n. 1.BB0076-3, a mesma foi 
rejeitada por entender o Relator que se tratava de sujeição e não de emenda.  
Volto a representar, agora em forma de Emenda e nos termos do Regimento Interno, o que entendo 
necessário, dentre outras normas, para que haja uma seleção, sob o aspecto moral e social de 
representantes do povo.  
Constantemente somos cobrados a respeito pela população e entendemos como justa a nossa 
reivindicação, inclusive aguardando suprimentos dessa E. Comissão para que a vida pública seja 
sanada como relação a pessoas que não podem exercer mandatos populares.  
   
   EMENDA:03216 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Alíneas "a", "b" e "c",  
do item IV, do art. 28.  
As alíneas "a", "b" e "c", do item IV, do  
art. 28, passam a ter a seguinte redação:  
"a - O mandato parlamentar poderá ser  
impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de até  
dois anos após a diplomação, instruída a ação com  
provas conclusivas de abuso de poder econômico,  
corrupção ou fraude, transgressões eleitorais  
essas puníveis com a perda do mandato.  
b - Salvo decisão liminar do juiz ante a  
prova dos autos, a ação de impugnação de mandato  
tramita em segredo de justiça.  
c - Convicto o juiz de que a ação foi  
temerária ou de manifesta má fé, o impugnante será  
condenado à pena de dois a quatro anos de reclusão." 
Justificativa: 
No curso da discussão, no plenário da Subcomissão, do Anteprojeto elaborado pelo nobre Deputado 
LYSANEAS MACIEL, concluímos que as vozes que se fizeram ouvir contra a proposta do VOTO 
DESTITUINTE não eram, em verdade, contra o novo instituto, mas sim contra a forma em que fora 
apresentando. Afinal, não temos dúvida de que nenhum parlamentar poderia sentir-se em posição 
confortável na convivência inevitável com colegas espuriamente eleitos. Com as emendas acima, 
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esperamos contribuir para a aprovação desse dispositivo, que honra esta Subcomissão com um 
destacado marco de seu trabalho, e que amanhã será lembrado como uma das mais significativas 
contribuições da Assembleia Nacional Constituinte para a defesa do prestígio e da credibilidade do 
Poder Legislativo.  
Por último, vale recordar que o VOTO DESTITUINTE, uma novidade recebida com cautela entre nós, 
é um instituto secular, que remonta à Grécia Antiga, presente hoje nas democracias europeias 
ocidentais e na Constituição soviética. Em nosso Hemisfério, o direito de destituir mandatário que 
traem a confiança do eleitorado está enraizado nos Estados que se uniram na Confederação norte-
americana, desde a proclamação da Independência dos Estados Unidos da América.  
   
   EMENDA:03357 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva/Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 28  
Dê-se ao item III do art. 28 do Anteprojeto  
de Constituição as seguintes redação: 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a subtrair do dispositivo ora alterado a faculdade de elegibilidade de 
brasileiros naturalizados para todo e qualquer cargo federal.  
   
   EMENDA:03428 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b" do item I do art. 28 do  
anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 28 - ..................................  
I - ........................................  
b - são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos brasileiros que, à data da eleição, contem  
dezoito anos, salvo as exceções previstas em lei; 
Justificativa: 
A Emenda ora elaborada visa a aperfeiçoar a redação do dispositivo constitucional supra 
mencionado, o qual, nos termos que se encontra vazado possibilita a interpretação no sentido de os 
menores de dezoito anos terem a faculdade de se tornarem eleitores.  
Por outro lado, isentar a todos os deficientes da obrigatoriedade do voto e do alistamento implica dar 
tratamento igual a diferentes situações da deficiência física. Assim, temos que a legislação atual 
faculta ao cego o direito à alistabilidade e ao voto, porém, com relação ao deficiente físico a quem 
falta o braço esquerdo a lei não atribui a mesma faculdade, estando, portanto, obrigado a cumprir 
seus deveres para com a cidadania. 
Os exemplos acima demonstram que a legislação infraconstitucional vigente já trata da matéria 
observando os diferentes casos de deficiência física.  
Entendemos, pois, que o tratamento dessa matéria deva continuar a nível de lei infraconstitucional, 
constando no texto constitucional, apenas, a previsão de lei que excetuará a obrigatoriedade de voto 
e alistamento, sob pena de a Constituição ao prever, exaustivamente, o assinto, dar tratamento igual 
a situações desiguais. 
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   EMENDA:03521 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprimam-se das alíneas c e d do inciso II do  
artigo 28 do anteprojeto a expressão "e o Vice-  
Presidente da República", transformando a atual  
alínea e em c. 
Justificativa: 
O Capítulo II do anteprojeto, em especial o artigo 162, desconhece a figura do Vice-Presidente da 
República, a exemplo de todos os Sistemas Parlamentares mundiais.  
A presente Emenda visa a adequar os dispositivos aos princípios do Parlamentarismo.  
Parecer:   
   O Anteprojeto da Constituição não prevê no Poder Executivo a figura do Vice-Presidente da 
República. Por essa razão, a emenda em causa quer suprimir do Art. 28, II, alínea "c" e "d" as 
referências ao Vice-Presidente da República ali contidas, compatibilizando o texto com os Arts. 
155/161. A transformação de alíneas, pleiteadas, não se justifica.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03529 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 28  
Suprima-se do anteprojeto:  
Inciso I do item B  
".... Salvo para os analfabetos, os maiores  
de setenta anos e os deficientes físicos". 
Justificativa: 
Aos analfabetos que conquistaram o direito constitucional de votar, caber-lhes o dever de alistamento 
e obrigatoriamente do voto. Igualmente, não há razões ética e politicamente sustentáveis para 
discriminar os idosos e dos deficientes físicos que usufruem de direitos iguais aos de qualquer 
cidadão.  
Parecer:   
   Trata-se de emenda de mérito, inadmissível na presente fase da constituinte.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03625 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 28  
Seja suprimida a alínea "f", do inciso II, do  
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art. 28, do Anteprojeto da Comissão de  
Sistematização, que diz:  
"f) são elegíveis os militares alistáveis de  
mais de dez anos de serviço ativo, os quais serão  
agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem.  
Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados.  
Os de menos de dez anos só são elegíveis  
casos se afastem espontaneamente da atividade." 
Justificativa: 
Não há razão que justifique prejudicar o militar, no que concerne aos direitos políticos, conferindo-lhe 
tratamento diferenciado do dispensado aos servidores civis ou a todos os brasileiros.  
Ademais, a Alínea “B”, do próprio Inciso II, do Artigo 28, já estabelece as condições para a 
elegibilidade de todos os brasileiros, não havendo razão para restringir o direito dos militares.  
A presente Emenda, portanto, procura compatibilizar as Alíneas do Inciso II, do Artigo 28, além de 
pretender fazer justiça aos militares.  
Parecer:   
   Visa a Emenda a suprimir a alínea "f", inciso II do Art.28, do Anteprojeto de Constituição, que trata 
de elegibilidade de militares.  
O texto é originário do Art. 4o., inciso IV § 1o. do Anteprojeto da Comissão IV e como tal foi mantido 
no Capítulo referente aos direitos políticos para efeito de compatibilização.  
É, pois, inoportuna a supressão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03626 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 28  
Seja suprimida a alínea "d", do inciso I, do  
art. 28, do Anteprojeto da Comissão de  
Sistematização.  
"d) os militares são alistáveis, exceto os  
conscritos, durante o período de serviço militar  
obrigatório."  
Justificativa 
Ao incluir a alínea em referência, o ilustre Relator da Comissão de Sistematização aproveitou o  
texto da Comissão Temática que tratou do Sistema Eleitoral, embora, conforme o nosso 
entendimento, a Comissão apropriada para a abordagem do tema fosse a que tratou "Dos Direitos 
Políticos".  
Conforme pode ser constatado, a Comissão que tratou "Dos Direitos Políticos" não privou os  
conscritos do direito ao alistamento e ao voto, tendo o nobre Relator, ao invés de compatibilizar,  
optado pelo que lhe pareceu mais apropriado.  
Assim, por entender não ser justo privar os brasileiros que prestam o serviço militar obrigatório do 
direito ao voto, o que seria uma punição preliminar e descabida, e contribuir para que as nossas 
Forças Armadas não sejam privadas do concurso dos jovens que, no esforço para fazer prevalecer o 
mais legítimo direito do cidadão de escolher os seus representantes, certamente se esquivarão da 
prestação do Serviço Militar, além de estar convencido de que, no caso, há de prevalecer o 
entendimento da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, é que 
espero ver acolhida esta Emenda Supressiva. 
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Parecer:   
   Visa a emenda suprimir a alínea "d", inciso I, Art. 28, do Anteprojeto de Constituição. Esta 
Comissão optou pela redação proposta no Anteprojeto da Comissão IV, que estabelece: "os militares 
são alistáveis, exceto os conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório".  
Em se tratando de opção, descabe a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03663 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 28, inciso I, alínea (c)  
A alínea (c) do inciso I do art. 28 do  
anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 28 - ..................................  
I - ........................................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) não podem alistar-se eleitores os que não  
saibam exprimir-se na língua oficial e os que  
estejam privados, temporária ou definitivamente,  
dos seus direitos políticos. 
Justificativa: 
O art. 23 do anteprojeto, corretamente, estabelece que o português é a língua oficial do Brasil. 
Propõe-se, por isso, a compatibilização terminológica do dispositivo emendando com este art. 23, até 
porque, considerados os mais de 170 idiomas praticados pelas sociedades indígenas – de cuja 
brasilidade ninguém duvida – existem mais de centena de línguas nacionais no Brasil. Esta imensa 
riqueza cultural é contemplada em várias outras disposições do anteprojeto, e também aqui a 
terminologia deve guardar-lhe coerência.  
Parecer:   
   Propõe a emenda em foco, para fim de adequação técnica, a substituição da expressão "língua 
nacional" por "língua oficial", compatibilizando, desta forma, a alínea "c", I do Art. 28 com o disposto 
no Art. 23, do Anteprojeto, onde se consagra que "a língua oficial do Brasil é o Português".  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:04037 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado: Art. 28  
Propõe-se alterar a redação do inciso I, na letra b:  
Art. 28. .............................  
I - O alistamento e o voto  
a) .....................................  
b) São obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de 18 anos, sendo facultativo o voto  
para os analfabetos, os jovens entre 16 e 18 anos  
e para os maiores de 70 anos. 
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Justificativa: 
Torna mais claro o que dispõe o referido artigo, incluindo, apenas, os maiores de 16 e menores de 
18, com direito ao voto facultativo. Não se justifica a discriminação dos deficientes. 
Parecer:   
   A emenda pretende tornar obrigatório o alistamento e o voto dos menores de dezoito anos, 
simplesmente mudando, na alínea "b" do inciso I do art. 28, o número "dezoito" para "dezesseis". 
Embora ponderáveis as razões do proponente, temos como inócua a inclusão dessa obrigatoriedade, 
pois não haveria como cobrar, na prática, o descumprimento da obrigação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04332 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - suprimir a alínea e), inciso II, do artigo  
28 do anteprojeto do Relator. 
Justificativa: 
O dispositivo questionado mantém a exigência de “atestados” para os candidatos a cargos eletivos, o 
que lamentavelmente poderá se prestar a manipulações a vedações de candidaturas indesejáveis ao 
sistema de poder.  
A proposição visa afastar esses riscos à democracia, já que o dispositivo é incompatível com os 
princípios que norteiam o anteprojeto.  
     
   EMENDA:04443 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 28, inciso II, letra "c"  
A letra "c" do inciso II, do art. 28, do  
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 28. ..................................  
II ........................................  
c) são inelegíveis para os mesmos cargos: O  
Presidente da República, os Governadores e Vice-  
Governadores de Estado, os Prefeitos e Vice-  
Prefeitos, e quem os houver sucedido, durante o mandato. 
Justificativa: 
A Emenda tem por objetivo adequar o dispositivo emendado, mediante a supressão do termo “Vice-
Presidente”, ao Sistema de Governo parlamentarista estatuído pela Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, constante da Sessão I, do Capítulo III, (arts. 59 a 70), da redação 
final, do seu anteprojeto, mantido “ipsis litteris” pelo anteprojeto de Constituição, em sua Seção I, do 
Capítulo III (arts. 168 a 179), do título V.  
   
   EMENDA:04444 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 28, inciso II, letra "d"  
A letra "d", do inciso II, do art. 28, do  
anteprojeto, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 28. ..................................  
II. ........................................  
d) para concorrerem a outros cargos, o  
Presidente da República, os Governadores e Vice-  
Governadores de Estado e os Prefeitos e os Vice-  
Prefeitos devem renunciar 6 (seis) meses antes do pleito; 
Justificativa: 
A Emenda tem por objetivo adequar o dispositivo emendado, mediante a supressão do termo “Vice-
Presidente”, ao Sistema de Governo parlamentarista estatuído pela Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, constante da Sessão I, do Capítulo III, (arts. 59 a 70), da redação 
final, do seu anteprojeto, mantido “ipsis litteris” pelo anteprojeto de Constituição, em sua Seção I, do 
Capítulo III (arts. 168 a 179), do título V.  
   
   
   EMENDA:04952 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   I - Inclua-se no Capítulo V do Anteprojeto da  
Constituinte a Seção II, "Do Sistema Eleitoral",  
que passa a ter a seguinte redação:  
Seção II  
Do Sistema Eleitoral  
Art. 30. O sufrágio é universal e o voto  
direto e secreto.  
Art. 31. São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contem dezoito anos ou mais,  
alistados na forma da lei.  
§ 1o. O alistamento e o voto são  
obrigatórios, salvo para os analfabetos, os  
maiores de setenta anos e os deficientes físicos.  
§ 2o. Não podem alistar-se eleitores os que  
não saibam exprimir-se na língua nacional e os que  
estejam privados, temporária ou definitivamente,  
dos seus direitos políticos.  
§ 3o. São elegíveis os alistáveis, na forma  
desta Constituição e da lei.  
Art. 32. Os militares são alistáveis, exceto  
os conscritos, durante o período de serviço  
militar obrigatório.  
Art. 33. Lei complementar estabelecerá os  
casos de inelegibilidade e os prazos de sua  
cessação, tomando em conta a vida pregressa dos  
candidatos, a fim de proteger:  
I - o regime democrático;  
II - a probidade administrativa;  
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III - a normalidade e legitimidade das eleições, contra a  
influência do poder econômico ou o abuso do  
exercício de função, cargo ou emprego públicos da  
administração direta ou indireta;  
IV - a moralidade para o exercício do mandato.  
§ 1o. São elegíveis os militares alistáveis  
de mais de dez anos de serviço ativo, os quais  
serão agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos só são  
elegíveis casos se afastem espontaneamente da  
atividade.  
§ 2o. São exigidos, como condição de  
elegibilidade, a filiação partidária e o domicílio  
eleitoral na circunscrição, pelo prazo mínimo de  
seis meses.  
[...] 
Justificativa: 
A Emenda, ora submetida ao exame desta colenda Comissão, a rigor, não inova, nem altera o texto 
que se pretender sistematizar. Ela, apenas, reagrupa o que foi dispensado, e nisso alinha-se ao 
objetivo primordial da Comissão sistematizadora.  
Com efeito, a aglutinação dos dispositivos concernentes ao processo eleitoral, num único capítulo ou 
seção, é medida impositiva, já que atende entre outros, aos seguintes reclamos:  

1) favorece sua pronta identificação no texto constitucional; 
2) enseja tratamento sistêmico a matéria versada nas constituições anteriores, de forma 

dispersiva e desatenta á sua relevância;  
3) acolhe decisão dos constituintes da Comissão Temática que, ao dedicarem um capitulo ao 

Sistema Eleitoral, procedendo outro referente aos Partidos Políticos, pretenderam manifestar 
seu entendimento de que ambas as matérias se aproximam por sua interdependência e igual 
relevância.  

4) E cabe aqui solicitar a atenção do ilustre Relator desta Comissão para um critério a ser 
considerado sempre, no seu árduo trabalho de sistematizador: onde se impõe opção entre 
propostas concorrentes, há de se dar prioridade aquela oriunda da Comissão Temática 
especifica, cujos membros nelas se inscreverem, exatamente por considerarem as matérias 
nelas analisadas áreas de sua especialidade ou de sua experiência mais rica.  

5) Pelo exposto, espero o acolhimento da Proposição.  
 
   
   EMENDA:05004 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 28, SEÇÃO I, INCISO I,  
LETRA "B".  
A letra "b" do inciso I, do Artigo 28 do  
anteprojeto, passa a ter a seguinte vedação:  
Art. 28 - ..................................  
I - ........................................  
b - são obrigatórios o alistamento dos  
maiores de 18 (dezoito) anos, porém, o voto é  
facultativo para todas as classes da população  
brasileira. 
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Justificativa: 
Consideramos uma distorção na nossa política, a obrigatoriedade do voto pois isto vem distorcendo o 
resultado das eleições já que, por ser obrigado a votar e cumprir um direito constitucional, facilmente 
são presas dos famosos cabos eleitorais e dos currais eleitorais. Com esta obrigatoriedade e sem 
conhecer e nem se interessar pela política do seu País, não analisam os candidatos que estão 
concorrendo ao pleito eleitoral. 
Consideramos, ainda, o ato de votar, seja em quem for, o cumprimento de sua obrigação 
determinada por lei.  
O exemplo dos países desenvolvidos demonstra que a nossa proposição é a mais acertada.  
 
   
   EMENDA:05077 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Suprima-se as expressões "igualmente" e  
"ainda" das alíneas "g" e "h", do inciso II, do  
art. 28 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
A técnica legislativa impõe a supressão das expressões que constituem um excesso ao texto.  
Parecer:   
   Propõe a emenda que das alíneas "g" e "h", II do Art. 28, sejam suprimidas, respectivamente, as 
expressões "igualmente"  
e "ainda". São proposições de inelutável adequação técnica, pelo que somos pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:05284 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   No Anteprojeto de Constituição apresentado  
pelo Relator da Comissão de Sistematização:  
1) Suprimir a alínea d do inciso I do artigo 28;  
2) Dar à alínea f do inciso II do artigo 28 a  
seguinte redação:  
"f) são elegíveis os militares das Forças  
Armadas e das forças auxiliares que, ao se  
candidatarem, se agregarão, com vencimentos, seis  
meses antes do pleito, prazo em que deverão se  
filiar a partido político; os não eleitos serão  
automaticamente reintegrados à atividade, em suas  
respectivas corporações, sem prejuízo funcional;  
os eleitos passarão à reserva, com os direitos adquiridos:  
3) Substituir a expressão "enquanto em  
efetivo serviço", por "salvo se se agregarem", no  
artigo 256. 
Justificativa: 
Com relação ao voto dos militares, a Constituição deve fixas com clareza a plenitude dos diretos 
políticos da categoria, sem restringir a condição de elegibilidade dos que contem menos de 10 anos 
de serviço, e particularmente aos conscritos, que estão fardados temporariamente. Observe-se que 
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muitos deles já são eleitores até para o ingresso nas fileiras, como ocorre com as Políticas Militares, 
que fazem essa exigência.  
   
   EMENDA:05296 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 28, inciso IV, alínea "b" a  
seguinte redação:  
"Art. 28. ..................................  
IV - ........................................  
b) após a diplomação, o mandato parlamentar  
poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral,  
instruída a ação com provas conclusivas de abuso  
do poder econômico, corrupção ou fraude e  
transgressões eleitorais;" 
Justificativa: 
Os prazos preclusivos estabelecidos para a apuração dos delitos eleitorais têm estimulado sua 
prática.  
O abuso do poder econômico, a reconhecida ineficácia e, em alguns casos, a complacência da 
Justiça Eleitoral, propiciam profundas distorções na legitimidade dos pleitos.  
Com a perda do mandato eleito sempre foi matéria de ordem constitucional, que deve ser inscrita 
meridiamente no texto magno, sugerimos a inclusão do dispositivo que possibilitará a apuração de 
crimes eleitorais mesmo após a diplomação.  
Dessa forma, a inelegibilidade pré-existente à diplomação se transformará em incompatibilidade para 
o exercício do mandato.  
   
   EMENDA:05297 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 28, inciso I,  
alínea "a" acrescentando a palavra "igual" após "voto". 
Justificativa: 
Trata-se de questão de mérito que escapa à competência desta douta Comissão. A palavra igual, 
contemplada pela redação do art. 5°, I, alínea “c” de Comissão I, tinha por escopo conferir ao voto o 
mesmo peso eleitoral em qualquer região do País.  
Mesmo com a introdução do voto distrital, o voto igual é uma precaução necessária para que se 
corrija as atuais distorções do sistema eleitoral.  
Parecer:   
   Do anteprojeto da Comissão I (Art. 5o, I, alínea c), foi suprimida a palavra "igual", referente ao 
voto.Com esse vocábulo, quis o Constituinte conferir ao voto o mesmo peso eleitoral em todos os 
Estados e Territórios.  
A emenda em causa visa a reintroduzir no Anteprojeto da Constituição a palavra igual após "voto". 
Opinamos pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:05366 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 28 - Inciso II  
alínea "e" no. 1, 2, 3 e 4, alínea "f", "g", e "h".  
A alínea "e" ficará assim:  
e) Lei Complementar estabelecerá outros casos  
de inelegibilidade.  
Suprimam-se as alíneas "f", "g", e "h". 
Justificativa: 
Todos os dispositivos suprimidos são matéria de lei complementar.  
   
   EMENDA:05400 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emendas de Adequação e Compatibilização  
1 - Dê-se a seguinte redação à letra "b", do  
item III, do artigo 28, do anteprojeto:  
"b) São privativas de brasileiros natos as  
candidaturas para os cargos de Presidente da  
República, da Câmara dos Deputados, do Senado  
Federal e do Supremo Tribunal Federal."  
2 - Suprima-se a expressão "nato", do art.  
180, e "natos", dos arts 152 e 187, do anteprojeto.  
Justificativa 
O art. 21 determina que a Lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, 
salvo o disposto no art. 28, inciso III, alínea b.  
Daí resultou a necessidade de uma adequação de uma compatibilização, respectivamente, com a  
letra b acima mencionada e com os arts 152, 180 e 187.  
Adequação, porque a ressalva previsto teve em mira excepcionar o cargo de Chefe de Estado,  
exercido pelo Presidente da República e dos que o sucedem ou substituem, pela ordem 
constitucional e que são os Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Todavia, 
deixou-se de incluir o Presidente do Supremo Tribunal Federal que é o terceiro, pela ordem de 
sucessão estabelece no art. 161 do anteprojeto. Indispensável, portanto, a sua inclusão para 
adequação do dispositivo.  
Por outro lado, apesar do art. 21 contemplar uma única exceção, louvável e compreensível, por se 
tratar do próprio chefe e representante do Estado, os arts. 152, 180 e 187 exigem a condição de 
brasileiros natos para o Defensor do Povo, o Primeiro-Ministro e demais membros do 
Gabinete Ministerial. Ora, trata-se de discriminação incompatível com a regra do art. 21.  
O Primeiro-Ministro é apenas chefe do Governo e suas funções se destinam à administração  
pública, bem como as ministro, seu auxiliares.  
Se o naturalizado não pode ser discriminado e pode ser membro do Congresso Nacional, do 
Supremo Tribunal Federal e até oficial general das Forças Armadas, por que não pode ser Ministro de 
Estado.  
Impõe-se a compatibilização dos artigos apontados.  
 

___________________________________________________________________ 
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FASE M 

EMENDA:00067 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 27, inciso I, alínea b  
A alínea "b" do inciso I do art. 27 do  
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 27. ....................................  
I - ........................................  
b - são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis anos, salvo para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos. 
Justificativa: 
Todas as constituições brasileiras incluíram no seu texto, o limite mínimo de idade para o exercício do 
voto.  
Assim o fez a Constituição de 1824, no seu artigo 92 § 1º, fixando em 25 anos de idade para os 
solteiros e 21 para os casados.  
A Constituição de 1891, no seu artigo 70, reduziu este limite para 21 anos, casados ou solteiros.  
A Constituição de 1934 – que concedeu o direito de voto a mulher – reduziu, mais ainda, este limite a 
18 anos, para todos os sexos, no seu artigo 108.  
As Constituições posteriores mantiveram o limite de 19 anos.  
Insto significa dizer que de 1824 a 1891, num período de 67 anos de duração da Constituição 
Imperial, o limite de idade para se votar foi reduzido de 25 para 21 anos.  
De 1891 a 1934 compreendendo 43 anos de vigência da primeira Constituição Republicana reduziu-
se este limite para 18 anos.  
Como as demais Constituições mantiveram a mesma fronteira de idade, dever-se-á que este limite 
prevaleceu 53 anos.  
Se o critério da redução de idade fosse estandardizado e substancialmente matemático, a nova 
constituição deveria consagrar a idade de 15 anos para o exercício do voto.  
Mas esta aferição é sociológica e não matemática. E como não existe a sociometria, o legislador se 
louva em dados políticos, econômicos e sociais e nos efeitos provocados pela revolução cientifica, 
tecnológica, dos meios de comunicação e da informática sobre o maio social.  
Atualmente, impedir o menor que atingiu a idade de 16 anos de exercer o direito de voto é uma 
violência, que não se compatibiliza com a realidade dos nossos dias. Com a massificação dos meios 
de comunicação social, o jovem de 1 anos tem, hoje, uma vivencia, uma maturidade, uma experiência 
e m conhecimento dos fatos muito maior do que o cidadão de 18 anos na década de 30, ou o de 25 
ou 21 anos no século passado. A fonte de conhecimento, no passado, se restringia a leitura de livros 
e alguns jornais. Atualmente, além destes, o rádio e a televisão, por mais alienados que sejam, levam 
informações constantes, até mesmo àqueles pouco interessantes com os problemas do cotidiano 
político.  
As grandes concentrações urbanas, permitem, por outro lado, uma maior sociabilidade e uma 
permanente socialização das informações. Mesmo o homem do campo, divorciado, no passado, dos 
fatos políticos, pela ausência de mecanismos informativos, tem, hoje, através do rádio, 
conhecimentos surpreendentes do que ocorre no País.  
Um argumento que já ouvi, utilizado até por constituintes, de que a redação do limite de idade para 
votar, significaria, por outro lado, acarretar um ônus ao menor, que passaria a ser, penalmente, 
responsável é uma aberração. Toda a fixação de idade para atribuir responsabilidades ou negá-las 
tem uma pequena dose de arbítrio.  
Quando o legislador fixou em 18 anos, a idade limite para que o menor possa requerer a sua 
emancipação, em juízo, ou adquirir o direto de alistar-se como eleitor, o fez alicerçando-se na 
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realidade do País e no grau de desenvolvimento e maturidade psíquica da média dos indivíduos e 
não no resultado da avaliação concreta das ciências exatas. Assim, ocorreu quando fixou a 
maioridade em 21 anos e não em 19 ou 23 anos.  
A responsabilidade penal, nada tem a ver com a responsabilidade eleitoral. Embora, também entenda 
ser necessário rever o conceito, na legislação penal, do ser absolutamente capaz e do relativamente 
incapaz.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:00213 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 27, Capítulo V, Seção  
I, dos Direitos Políticos, a alínea e com a  
seguinte redação:  
e) têm direito a voto os brasileiros maiores  
de dezesseis anos, na data da eleição, alistados  
na forma da lei. 
Justificativa: 
O jovem hoje em dia é bem informado, e, por isso mesmo, pode e deve participar mais ativamente 
das grandes decisões nacionais, inclusive da escolha dos governantes e dos representantes do povo 
nas Casas Legislativas. Daí entendermos necessário inserir-se no texto constitucional, a ser 
elaborado, dispositivo que consiste a redução da idade de dezoito (prevista no texto atual) para 
dezesseis anos.  
A redação que sugerimos aos ilustres Constituintes atenderá aos anseios de seguimentos que, até 
agora, têm sido excluídos, indevidamente, do processo político nacional, notadamente os jovens na 
faixa etária mencionada.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:00314 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: alínea a, inciso I, art. 27.  
Dê-se à alínea a do inciso I do art. 27 da  
Seção I do Capítulo V do Título II do projeto a  
seguinte redação: "a) o sufrágio popular é  
universal e direto, e o voto, igual e secreto,  
respeitada a proporcionalidade nas eleições para  
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cargos legislativos", dada pela alínea c, inciso  
I, do art. 5o. do substitutivo aprovado pela  
Comissão 1. 
Justificativa: 
A alteração proposta visa compatibilizar o texto do projeto com dispositivos aprovados tanto pela 
Comissão I, como pela Comissão 3, no que tange ao princípio do voto proporcional para as eleições a 
cargos legislativos.  
Parecer:   
   Pretende o autor consagrar o princípio do voto proporcional.  
O artigo 97 do Projeto introduz o sistema distrital misto, voto majoritário, direto, secreto e 
proporcional.  
Adotamos o referido sistema eleitoral por entendermos ser o que melhor atende aos interesses da 
classe política, dos partidos, dos eleitores e dos candidatos. 
   
   EMENDA:00315 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: alínea e, inciso II, art. 27.  
Dê-se à alínea e do inciso II do art. 28 da  
Seção I do Capítulo V do Título II do projeto a  
seguinte redação: "e) lei complementar definirá  
outros casos e prazos de inelegibilidade", dada  
pela alínea j, inciso II, do art. 5o. do  
substitutivo aprovado pela Comissão 1. 
Justificativa: 
A alteração proposta, além de compatibilizar a redação do anteprojeto com a do substitutivo aprovado 
pela Comissão I, visa tornar mais conciso o texto constitucional no que diz respeito a casos e prazos 
de inelegibilidade.  
Parecer:   
   Propõe o autor nova redação para a alínea e do item II do art. 27.  
A emenda não aperfeiçoa o texto da referida alínea, que trata de inelegibilidade. Pelo contrário, a 
redação proposta despreza os princípios que devem reger a lei das inelegibilidades. 
   
   EMENDA:00316 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Dispositivo emendado: alínea g, inciso II, art. 27.  
Suprima-se a alínea g do inciso II, do art.  
27 da Seção I do Capítulo V do Título II do  
projeto. 
Justificativa: 
A supressão proposta visa compatibilizar o texto do anteprojeto com o disposto na alínea e do inciso 
II do art. 27, com a redação proposta em outra emenda, bem como corrigir um excesso contido na 
formulação original que consideramos descabido e antidemocrático.  
Parecer:   
   A emenda tem por objetivo a supressão da alínea g do item II do art. 27, que trata de inelegibilidade 
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por parentesco.  
O instituto da inelegibilidade representa um instrumento de autodefesa da democracia.  
O citado dispositivo, que deve ser mantido, pretende evitar a criação de oligarquias e impedir que 
chefes de executivos exerçam influência política capaz de garantir a eleição de seus familiares. 
   
   EMENDA:00589 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Suprimir da letra "f", do art. 27, inciso II,  
do Anteprojeto de Constituição as expressões:  
"... de mais de dez anos de serviço ativo, os  
quais serão agregados pela autoridade superior ao  
se candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos só são  
elegíveis caso se afastem espontaneamente da  
atividade". 
Justificativa: 
A restrição aos militares para que se candidatem não tem sentido democrático. A Constituinte nasceu 
para ampliar os direitos e garantias, nunca par reprimi-los. No texto se vê clara a restrição, e alcança 
os militares das forças armadas e também os policiais militares e bombeiros.  
Não é justo nem mesmo oportuno, como se deve concluir. É preciso que se dê aos militares o mesmo 
direito que se dá ao funcionário civil, como se contém na norma Constitucional em discussão.  
Convêm ressaltar o trabalho desenvolvido nas Comissões Temáticas, da Comissão da Organização 
dos Poderes e Sistema de Governo e da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do 
Homem e da Mulher, pelo Deputado FARABULINI JÚNIOR, neste sentido.  
Parecer:   
   A Emenda visa a eliminar as restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições, consubstanciadas na alínea f do item II do art. 27, têm por objetivo preservar os 
quartéis da polização e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões políticas nas fileiras 
militares.  
Como se trata de motivo relevante, somos contrário à pretensão do autor. 
   
   EMENDA:00609 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescenta alínea ao inciso I do art. 28.  
"Art. 27. ..................................  
I - O ALISTAMENTO E O VOTO  
............................................  
- são facultativos o alistamento e o voto dos  
maiores de dezesseis e menores de dezoito, bem  
como dos maiores de setenta anos, na data da eleição." 
Justificativa: 
Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição o texto votado e aprovado na Comissão da 
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher (art. 5º, I, alínea “a”, do Anteprojeto da 
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Comissão), que assegura o direito ao alistamento eleitoral e ao exercício do voto aos maiores de 
dezesseis e menores de dezoito anos. A pertinência da emenda evidencia-se em face da alínea “b” 
do inciso II do artigo 28 do próprio Anteprojeto de Constituição, que, ao preceituar a inelegibilidade 
dos “inavistáveis” e dos menores de dezoito anos”, admite, de forma tácita, o alistamento e, 
consequentemente, o exercício do direito de voto por parte daqueles que ainda não completaram 
dezoito anos.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:00614 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "a", alterando-se a  
sequência das alíneas subsequentes do item IV, do  
art. 27 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
Pretende-se uma Constituição sintética, mas isso não será obtido se, a cada título, ocorrerem 
definições de conteúdo deontológico, declarações de pura intenção, por mais louvável e explicitações 
despiciendas. 
O Anteprojeto conservou a maioria de defeitos desse tipo, acolhidos nos substitutivos das Comissões 
Temáticas, por isso estamos diante de uma proposta de mais quinhentos artigos, que poderia, 
conservando todo o conteúdo das normas cogentes e das definições necessárias, resumir-se a 
menos de trezentos artigos.  
Essa abundancia sugere que se pratique o anunciado pelos relatores: uma lipoaspiração jurídica, 
evidentemente necessária.  
Que adiante dizer que os eleitos prestam conta aos seus representados, se nenhuma pena lhes é 
cominada? 
Pura perda de tempo: “quod abundat, nocet.!”  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a alínea "a" do item IV do art. 27, que trata da prestação de contas de 
suas atividades pelos detentores de mandatos eletivos. Concordamos com a proposta de acordo com 
o Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00615 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "a", alterando-se a  
sequência das alíneas subsequentes do item IV, do  
art. 27 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
Pretende-se uma Constituição sintética, mas isso não será obtido se, a cada título, ocorrerem 
definições de conteúdo deontológico, declarações de pura intenção, por mais louvável e explicitações 
despiciendas. 
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O Anteprojeto conservou a maioria de defeitos desse tipo, acolhidos nos substitutivos das Comissões 
Temáticas, por isso estamos diante de uma proposta de mais quinhentos artigos, que poderia, 
conservando todo o conteúdo das normas cogentes e das definições necessárias, resumir-se a 
menos de trezentos artigos.  
Essa abundancia sugere que se pratique o anunciado pelos relatores: uma lipoaspiração jurídica, 
evidentemente necessária.  
Que adiante dizer que os eleitos prestam conta aos seus representados, se nenhuma pena lhes é 
cominada? 
Pura perda de tempo: “quod abundat, nocet.!”  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a alínea "a" do item IV do art. 27, que trata da prestação de contas de 
suas atividades pelos detentores de mandatos eletivos. Concordamos com a proposta de acordo com 
o Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00627 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 27, inciso II,  
alíneas "c" e "d".  
As alíneas "c" e "d", do inciso II do art. 27  
do Anteprojeto, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 27......................................  
II - ........................................  
c - São inelegíveis para os mesmos cargos: o  
Presidente e o Vice-Presidente da República; os  
Governadores e os Vice-Governadores de Estado e do  
Distrito Federal, os Prefeitos e Vice-Prefeitos e  
quem os houver sucedido no mandato."  
d) Para concorrerem a outros cargos, o  
Presidente e o Vice-Presidente da República, os  
Governadores e Vice-Governadores de Estado e do  
Distrito Federal e os Prefeitos e Vice-Prefeitos,  
devem renunciar 6 (seis) meses antes do pleito. 
Justificativa: 
Há necessidade de inclusão das expressões “e do Distrito Federal” nos dispositivos citados, para 
adequar-se ao texto com outros dispositivos do Anteprojeto que dispõe sobre eleição direta para 
Governador e Vice-Governador no Distrito Federal, pois seria inconcebível permitir-lhes a reeleição.  
Parecer:   
   Pretende o autor incluir na redação das alíneas "c" e "d" do item II do artigo 27 do Projeto, a 
expressão "e do Distrito Federal".  
Realmente, há necessidade de compatibilizar o texto com o parágrafo 1o. do artigo 69 do Projeto, que 
trata da eleição do Governador Distrital e do Vice-Governador Distrital.  
A Emenda não está conforme o estatuído nas referidas alíneas, porque incluiu o Vice-Presidente da 
República.  
Somos por sua aprovação nos termos da subemenda que ora apresentamos.  
Subemenda à Emenda no. 627-9.  
Artigo 27....................................................  
II -...................................................  
.............................................................  
c) são inelegíveis: o Presidente da República, os  
Governadores e Vice-Governadores de Estado o Governador e o  
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Vice-Governador, os Prefeitos e Vice-Prefeitos, e quem os  
houver sucedido, durante o mandato;  
d) para concorrerem a outros cargos, o Presidente da  
República, os Governadores e os Vice-Governadores de Estado,  
o Governador e o Vice-Governador do Distrito Federal e os  
Prefeitos e Vice-Prefeitos devem renunciar 6 (seis) meses  
antes do pleito. 
   
   EMENDA:00628 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 27, inciso I,  
alínea "b".  
A alínea "b" do inciso I, do art. 27 do  
Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 27. ..................................  
I - ........................................  
b - São obrigatórios: o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos à data da eleição,  
salvo para os analfabetos, os maiores de setenta  
anos e os deficientes físicos." 
Justificativa: 
A presente emenda pretende modificar a redação do dispositivo sem alteração do mérito, 
estabelecendo que o alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos Á DATA 
DA ELEIÇÃO, permitindo-se que o cidadão possa alistar-se menos antes de atingir o limite de idade, 
quando isto vier a ocorrer na data do pleito. 
Parecer:   
   Pretende o autor alterar a redação da alínea "b", do item I, do artigo 27 do Projeto de Constituição, 
para incluir, após a expressão "dezoito anos", a expressão "à data da eleição".  
A redação do citado dispositivo está tecnicamente perfeita, razão por que entendemos que deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:00752 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 27, II, h  
Inclua-se, em seguida à palavra "Municípios"  
a frase seguinte:  
... e os responsáveis por atos de empreguismo  
e nepotismo,... 
Justificativa: 
Um dos males tradicionais, históricos, da vida brasileira é o clientelismo político, o empreguismo com 
finalidade sempre eleitoreira.  
Recentemente vimos, pela televisão, a denúncia estarrecedora do empreguismo público na sua mais 
ampla e vergonhosa escala.  
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Em janeiro de 1986 vimos a situação que os primeiros Prefeitos das capitais, eleitos após o arbítrio, 
enfrentaram em virtude do elevado número de admissões realizadas pelos seus predecessores.  
Convenhamos que é antipática e antipopular a demissão de servidores públicos, ainda que essas 
admissões tenham sido irregulares e desnecessárias. Mas, convenhamos também que é impossível 
administrar, principalmente quando se conta com recursos escassos, aplicando-os todos no 
pagamento de pessoal. 
Assim é que, preocupados com as dificuldades que teriam para pagar aos servidores e realizar as 
obras prometidas durante a campanha, não viram então, os novos prefeitos, outra alternativa, senão, 
dispensar aqueles contratados irregularmente, em desrespeito à lei.  
Agora, os Governadores empossados a 15 de março último, enfrentam problema igual.  
A experiência demonstra que a proibição da lei eleitoral não é suficiente para conter o desmando. Os 
governantes nomeiam, promovem, reclassificam, transferem, fazem tudo que bem entendem, até 
mesmo nos períodos de proibição da Lei Eleitoral, pondo, deste modo, a administração pública a 
serviço dos candidatos do Governo.  
A proibição da lei alcança apenas os beneficiados que são demitidos ou revertem à posição anterior 
por ato do novo Governo.  
O elemento ativo do desrespeito à lei – o agente do ato ilegal – não sofre qualquer sanção.  
Eis, a razão e objetivo de nossa Emenda: impor pena ao responsável pela desobediência à lei, e que 
cria problemas para o seu sucessor, para, assim, quebrar a cadeira do empreguismo e, deste modo, 
contribuir para saneamento das finanças e moralidade da administração pública.  
Parecer:   
   Pretende o autor incluir dentre os inelegíveis relacionados na alínea h do item II do art. 27, os 
responsáveis por atos de empreguismo e nepotismo.  
A redação do referido dispositivo atinge o pretendido pelo autor. 
   
   EMENDA:00813 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a letra "g", do inciso II, do art. 27 
Justificativa: 
O estatuído na letra “g”, tornando inelegíveis o cônjuge e os parentes por consaguinidade, afinidade 
ou adoção, na jurisdição do titular, colide frontalmente com o disposto na letra “a”, do inciso III, do art. 
12 deste Anteprojeto.  
Efetivamente, o anteprojeto agasalhou o princípio da isonomia, impedindo a mantença no texto de 
dispositivos que com ele se choquem.  
Parecer:   
   A emenda tem por objetivo a supressão da alínea g do item II do art. 27, que trata de inelegibilidade 
por parentesco.  
O instituto da inelegibilidade representa um instrumento de autodefesa da democracia.  
O citado dispositivo, que deve ser mantido, pretende evitar a criação de oligarquias e impedir que 
chefes de executivos exerçam influência política capaz de garantir a eleição de seus familiares. 
   
   EMENDA:00956 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir da alínea d), inciso I do artigo 27  
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do Projeto da Constituição a expressão: "exceto os  
conscritos, durante o período de serviço militar  
obrigatório". 
Justificativa: 
Não se justifica no regime democrático diminuir a cidadania e retirar dos conscritos o direito de 
escolherem livremente os seus representantes. A orientação do anteprojeto fere os direitos políticos 
do Cidadão, e conflita com o disposto no inciso I do artigo 5° do anteprojeto da Comissão da 
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda de estender, também aos conscritos, o alistamento eleitoral.  
O projeto permite o alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no serviço inicial.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Esses militares não devem, portanto, participar do pleito. 
   
   EMENDA:00972 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- Incluir no art. 27, I do Projeto a alínea e)  
e) São facultativos o alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis e menores de dezoito  
anos, bem como dos maiores de setenta anos, na  
data da eleição. 
Justificativa: 
O dispositivo proposto corresponde à alínea “a”, do inciso I do artigo 5º do anteprojeto da Comissão 
de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher e não acatado pelo Relator. 
Na redação do anteprojeto, torna-se duvidosa a condição de cidadania, e consequentemente do 
direito de voto ao maior de dezesseis e menor de dezoito anos, já que a alínea b, do inciso I do art. 
28, refere-se ao voto obrigatório do maior de 18 anos, sendo omisso com relação ao voto facultativo.  
De outro lado, o dispositivo visa estender o direito de cidadania aos maiores de 16 anos, ampliando 
consideravelmente a participação da sociedade no processo decisório da nação. O voto aos 16 anos 
é imperativo inafastável nas modernas democracias, tendo em vista o grau de formação e 
conhecimento dos jovens nas sociedades atuais.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:01170 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: art. 27, inciso I.  
Dê-se ao inciso I do art. 27 do Anteprojeto a  
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seguinte redação:  
"I - O alistamento e o voto.  
a) Têm direito a voto os maiores de dezesseis anos  
na data da eleição, alistados na forma da lei;  
b) O alistamento é obrigatório para todos os  
brasileiros, salvo as exceções previstas em lei,  
mas o voto é Facultativo". 
Justificativa: 
Suprimem-se as alíneas “c” e “d”, eis que versam sobre matéria estranha ao capitulo, devendo ser 
tratada no Capítulo que cuida do processo eleitoral.  
Inserido em capítulo que trata dos “DIREITOS Políticos” do cidadão, o “caput” do artigo assegura a 
todos os brasileiros, desde que contem dezesseis anos na data da eleição, o “DIREITO” de voto.  
A alínea “a”, porém, como a redação que lhe deu o Anteprojeto, macula o princípio que se pretendeu 
consagrar no artigo, transmudando o que deveria ser um lídimo direito em obrigação coercitiva.  
Por ser um “DIREITO” o exercício do voto, consentâneo com os princípios democráticos, não se pode 
torna-lo, de fato, um “dever”, assegurando-se ao cidadão decidir, livremente, quanto ao seu exercício.  
Não se pode deixar de reconhecer a importância da máxima, a ser seguida, guardada e nunca 
olvidada, de que “a lei não pode ser imposta aos indivíduos, a não ser que eles estejam de acordo 
com sua imposição”. A validade da lei, a força de onde ela tira sua legitimidade e marca-se de 
Justiça, é a concorrência aos princípios elementares sobre os quais são elaborados. Não podem os 
imperativos legais emanarem de manifestações de apenas algum indivíduo ou inexpressivo grupo de 
indivíduos.  
Nem mesmo o caráter coagente que se manteve, nas ultimas Cartas, com relação ao exercício do 
“DIREITO” de voto, impediu que grande parcela da população descumprisse o imperativo 
constitucional. Mesmo os que, por motivos os mais variados, sujeitam-se à formalidade do voto “em 
branco”, a exemplo do que se viu, flagrantemente, nos últimos pleitos eleitorais. Importa ser realista. 
O voto, como “DIREITO”, é aceito pela população brasileira que, porém, abomina a “OBRIGAÇÃO” 
que se lhe tenta impingir. De que adianta manter a obrigatoriedade do voto, para apenas retirar das 
urnas um punhado de papel em branco? 
Pretender manter a obrigatoriedade do voto é manter-se afastado da realidade nacional, facilmente 
identificável em qualquer manifestação plebiscitária.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:01200 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Modifica a letra b da alínea I do art. 27 do  
anteprojeto da Comissão de Sistematização.  
Nova redação  
"O alistamento e o voto são facultativos para  
os brasileiros de ambos os sexos." 
Justificativa: 
No momento em que se apregoa a democracia plena, não mais se justifica manter o preceito 
coercitivo para o exercício do voto. Há que se ter liberdade de decisão em todos os níveis, razão pela 
qual se justifica a presenta emenda.  
Parecer:   
   A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativos.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico. A obrigatoriedade do voto advém da teoria do 
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eleitorado-função.  
É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções , comprometendo a representatividade política 
e popular dos eleitos; levando ao poder minorias radicais e transformando-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é óbvio que o alistamento também será obrigatório.  
Excetuamos da obrigatoriedade apenas os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes 
físicos. 
   
   EMENDA:01313 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a letra "g" do inciso II, do art. 27. 
Justificativa: 
O estatuído na letra “g”, tornando inelegíveis o cônjuge e os parentes por consanguinidade, afinidade 
ou adoção, na jurisdição do titular, colide frontalmente com o disposto na letra “a”, do inciso III, do art. 
12 deste Anteprojeto.  
Efetivamente, o anteprojeto agasalhou o princípio da isonomia, impedindo a mantença no texto de 
dispositivos que com ele se choquem.  
Parecer:   
   A emenda tem por objetivo a supressão da alínea g do item II do art. 27, que trata de inelegibilidade 
por parentesco.  
O instituto da inelegibilidade representa um instrumento de autodefesa da democracia.  
O citado dispositivo, que deve ser mantido, pretende evitar a criação de oligarquias e impedir que 
chefes de executivos exerçam influência política capaz de garantir a eleição de seus familiares. 
   
   EMENDA:01342 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa à letra "b", inciso I do art. 27  
Nova redação: art. 27  
I - ........................................  
b) é obrigatório o alistamento e facultativo  
o voto dos maiores de dezoito anos, dos  
analfabetos, dos maiores de setenta anos e dos  
deficientes físicos. 
Justificativa: 
O “caput” do artigo trata dos direitos.  
Ora, não tem muito sentido obrigar alguém a exercer direito. A obrigatoriedade deve cingir-se aos 
deveres.  
Admite-se a, quando muito, a obrigatoriedade do alistamento, pois dela decorrerão diversas 
consequências tais como: número de parlamentares nas diferentes esferas legislativas, etc.. 
Quanto ao voto, uma vez que não se impede o voto em branco, deve ser permitida a abstenção, 
direito estes consagrados até mesmo para os Senhores Constituintes, que não são obrigados a votar 
as diferentes matérias. 
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Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:01350 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se ao item b do inciso 1 do art. 27, a  
seguinte redação:  
Art. 27. ....................................  
............................................  
I - o alistamento e o voto:  
a) ..........................................  
............................................  
b) São obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos, e dos maiores de  
dezesseis anos que estejam cursando o 2o. grau,  
salvo para os analfabetos, os maiores de setenta  
anos e dos deficientes físicos. 
Justificativa: 
No momento em que decidimos a nova Constituição, somos obrigados a refletir sobre os direitos de 
um segmento social, altamente representativo, não apenas em termos de quantidade, mas também, 
pela nova realidade da juventude brasileira que tem lutado constantemente pelas reformas sociais e 
transformações políticas.  
Com a evolução dos meios de comunicação e a consequente informação em todos os níveis, temos 
que o desenvolvimento do poder de escolha tem se aprimorado, fazendo com que o jovem receba 
maior número de conexões estímulo-resposta.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:01569 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 27, inciso IV, alínea "a"  
Dê-se a seguinte redação:  
Os detentores de mandatos eletivos têm o  
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dever de prestar contas de suas atividades  
parlamentares aos eleitores. 
Justificativa: 
Com o acréscimo da palavra parlamentares evitará o entendimento amplo relacionado com a vida 
particular ou privada daquele que exerce o cargo eletivo.  
Parecer:   
   Pretende o autor acrescentar na alínea "a" do item IV do artigo 27 a palavra "parlamentares", a fim 
de evitar o entendimento amplo relacionado com a vida particular ou privada daquele que exerce 
cargo eletivo.  
Entendemos ser desnecessária a introdução da referida palavra, uma vez que essas atividades são 
sempre de natureza  
parlamentar. 
   
   EMENDA:01602 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 27, letra "B" do inciso I  
A letra "B" do inciso I no art. 27 do  
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
b) - São obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de 16 anos, salvo para os analfabetos,  
os maiores de 70 anos e os deficientes físicos. 
Justificativa: 
Busca-se com esta emenda assegurar aos jovens maiores de 16 anos democraticamente exercer em 
sua plenitude o direito de votar, bem como de ser votado para o cargo de Vereador.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:01603 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda  
Dispositivo Emendado: artigo 27, letra "B" do inciso II  
A letra "B" do inciso II no art. 27 do  
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
b) - São inelegíveis, os inalistáveis e os  
menores de dezesseis anos. 
Justificativa: 
É inconcebível que num país, caminhando a largos passos para sua suprema democratização, 
deixem a juventude com idades de 16 anos fora o processo de escolha de seus líderes maiores.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
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penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da  
modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:01639 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 27  
A letra "b" do Inciso I, do artigo 27, do  
anteprojeto da Comissão de Sistematização, passa  
ter a seguinte redação:  
Art. 27 - É obrigatório o alistamento, e o voto facultativo. 
Justificativa: 
É princípio elementar de Direito que cabe ao cidadão exercê-lo ou não, bem como da oportunidade, 
quando resolver pelo seu exercício. 
Desta forma, o dispositivo é coercitivo, ferindo princípio amplamente aceito. A tradição constitucional 
brasileira deve ser revista, para que a Democracia seja realmente implantada neste País, para se 
tornar mais cabal.  
Se aprovada em tela deveria ser: “São deveres invioláveis” e não direitos invioláveis, como consta.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:01669 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se a alínea b, item I, artigo 27,  
passando a ter a seguinte redação:  
b) para os brasileiros maiores de dezesseis  
anos e menores de setenta anos, o alistamento é  
obrigatório e o voto facultativo, salvo os que não  
saibam exprimir-se em idioma nacional e os que  
estejam privados dos direitos políticos. 
Justificativa: 
A obrigatoriedade do voto é instrumento próprio de regimes autoritários. Isso se verifica em países 
onde a ditadura impõe leis cerceando a vontade do indivíduo. Portanto neste momento em que o 
Brasil atravessa um processo de redemocratização, não se concebe a obrigatoriedade do voto, por 
ser ele a vontade do cidadão – um direito alcançado e não um dever.  
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Preceitos autoritários, neste momento, devem ser definitivamente banidos da legislação brasileira, 
que caminha rumo à plena liberdade e aperfeiçoamento das instituições políticas.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:01673 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se, em sua totalidade, a alínea C do  
item IV, artigo 27. 
Justificativa: 
Neste momento em que os constituintes se dedicam a moralização das instituições políticas do país, 
especialmente no que diz respeito a atuação digna e correta do parlamentar, não se compreende que 
uma norma constitucional sugira a tramitação da ação de impugnação de mandato em segredo de 
justiça.  
O eleitor exige transparência nos atos dos parlamentares que elegeram, portanto nada mais incorreto 
do que cercear a sociedade do direito de tomar conhecimento dos atos abusivos praticados por 
políticos desonestos que, muitas vezes, se beneficiam do segredo de justiça, para driblar a opinião 
pública. O povo, através do voto, é o grande juiz dos políticos. Portanto, atos ilícitos praticados devem 
ser de conhecimento público.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a alínea c do IV do art. 27, que trata da ação de impugnação de 
mandato.  
É de ser mantida a redação do citado dispositivo, tendo em vista que a ação deve tramitar em 
segredo de justiça. 
   
   EMENDA:01821 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 27, item I, alínea b, do anteprojeto a seguinte redação:  
"b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis anos, salvo para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e ou  
deficiente físico." 
Justificativa: 
Há uma grande expectativa de que as inovações a serem introduzidas na Nova Carta Magna do País, 
figure a redução da idade mínima de dezoito (18) para dezesseis (16) anos o alistamento eleitoral, 
abrindo perspectivas de participação a um ponderável segmento da sociedade brasileira, que vem 
gradualmente aprimorando o seu nível de politização, graças, sobretudo, aos veículos de 
comunicação que trazem a debate todas as questões de real magnitude que interessam a 
coletividade. 
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
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Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:01850 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b" do item I, do art. 27, a seguinte redação:  
"b) o alistamento e o voto são permitidos  
para os maiores de 16 anos e obrigatórios para os  
maiores de 18 anos, excetuados os analfabetos, os  
maiores de setenta anos e os deficientes físicos e mentais". 
Justificativa: 
O alistamento e o voto facultativos para os maiores de dezesseis anos é um imperativo da hora 
presente, quando a juventude demonstra, claramente, o seu anseio de participação política, 
contribuindo decisivamente para o rejuvenescimento dos quadros representativos, nas funções 
legislativas e executivas.  
A obrigatoriedade do alistamento e do voto deve acompanhar o cidadão dos 18 aos 70 anos, como 
um imperativo cívico inelutável.  
Por outro lado, não se compreende a exceção para os deficientes físicos, esquecidos os deficientes 
mentais.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:01852 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "a" do item IV do art. 27, reletreando-se as demais. 
Justificativa: 
Diz a alínea que os mandatários têm o dever de prestar contas aos eleitores.  
Evidentemente, eles o fazem quando ocupam a tribuna, nas Câmaras de Vereadores, nas 
Assembleias Legislativas e nas Casas Congressuais.  
Desnecessárias, portanto, essa sentença declaratória.  
Mesmo porque, quando o representante não presta contas, quase sempre é punido ao tentar a 
reeleição repudiado por muitos dos seus eleitores.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a alínea "a" do item IV do art. 27, que trata da prestação de contas de 
suas atividades pelos detentores de mandatos eletivos. Concordamos com a proposta de acordo com 
o Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01863 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO ART. 27, INCISO II, ALÍNEAS "c" E  
"d", QUE TERÃO A SEGUINTE Redação:  
"Art. 27 - ..................................  
I - ........................................  
II - A elegibilidade  
a) - ........................................  
b) - ........................................  
c) - para os cargos do Poder Executivo:  
Presidente da República, Governador e Prefeito  
será permitida uma reeleição;  
d) - para se candidatarem a outros cargos ou  
para concorrerem à reeleição o Presidente e o  
Vice-Presidente da República, os Governadores e os  
Vice-Governadores de Estados e os Prefeitos e os  
Vice-Prefeitos devem renunciar 6 (seis) meses  
antes do pleito." 
Justificativa: 
Em uma democracia há de se valoriza o sempre o voto e a vontade do eleitor.  
Segundo ensinamentos da melhor doutrina NADA JUSTIFICA a vedação da reeleição.  
PONTES DE MIRANDA sempre ensinou que se o governante é bom não devemos impedir sua 
reeleição.  
O POVO deve ter a oportunidade de reeleger os bons governantes e, a possibilidade de reeleição 
deve ser o melhor estímulo para que o governante procure sempre se esmerar em sua administração.  
Decorrência da aprovação desta emenda será nova redação do art. 154, parte final. 
Parecer:   
   A emenda pretende permitir a reeleição dos titulares dos cargos de Presidente da República, 
governador e Prefeito.  
O instituto da reeleição não integra o elenco de nossas tradições republicanas, nem se adapta à 
nossa realidade político-eleitoral. 
   
   EMENDA:01877 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 27, INCISO I,  
ALÍNEA "b".  
Suprima-se do anteprojeto:  
Art. 27 - ..................................  
I - ........................................  
b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos, salvo, para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos. 
Justificativa: 
O voto é um direito e não um dever determinado pelo Estado.  
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Parecer:   
   A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativos.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico. A obrigatoriedade do voto advém da teoria do 
eleitorado-função.  
É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções , comprometendo a representatividade política 
e popular dos eleitos; levando ao poder minorias radicais e transformando-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é óbvio que o alistamento também será obrigatório.  
Excetuamos da obrigatoriedade apenas os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes 
físicos. 
   
   EMENDA:02008 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se na Seção I, Dos Direitos Políticos,  
Art. 27, Inciso I, alínea "d" a seguinte emenda:  
O alistamento eleitoral e o voto também serão  
obrigatórios para os militares conscritos. 
Justificativa: 
Tal emenda visa derrubar um velho preconceito de que o militar conscrito não tem direito ao 
alistamento e ao voto, caracterizando uma discriminação à cidadania e ao princípio universal da 
igualdade dos direitos.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda de estender, também aos conscritos, o alistamento eleitoral.  
O projeto permite o alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no serviço inicial.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Esses militares não devem, portanto, participar do pleito. 
   
   EMENDA:02292 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 27, inciso II, alínea "f".  
- Acrescentar à alínea "f" do inciso II do art. 27:  
"O militar indicado em convenção partidária  
deverá se filiar ao partido dentro de dez dias da  
convenção". 
Justificativa: 
O acréscimo possibilita compatibilizar as condições da alínea a do inciso II do art. 27 com a exigência 
do art. 250.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
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   EMENDA:02344 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa à letra "b"", inciso I do art. 27  
Nova redação: art. 27  
I - ........................................  
b) é obrigatório o alistamento e facultativo  
o voto dos maiores de dezoito anos, dos  
analfabetos, dos maiores de setenta anos e dos  
deficientes físicos. 
Justificativa: 
O “caput” do artigo trata dos direitos.  
Ora, não tem muito sentido obrigar alguém a exercer direito. A obrigatoriedade deve cingir-se aos 
deveres.  
Admite-se a, quando muito, a obrigatoriedade do alistamento, pois dela decorrerão diversas 
consequências tais como: número de parlamentares nas diferentes esferas legislativas, etc.. 
Quanto ao voto, uma vez que não se impede o voto em branco, deve ser permitida a abstenção, 
direito estes consagrados até mesmo para os Senhores Constituintes, que não são obrigados a votar 
as diferentes matérias. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:02405 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Substitua-se na alínea b; item I, art. 27, do  
Projeto da Comissão de Sistematização, a expressão  
"os deficientes físicos" por absolutamente  
incapazes", dando-se ao texto a seguinte redação:  
Art. 27 - ..................................  
I - O ALISTAMENTO E O VOTO  
a) ...............................  
b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos, salvo para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
absolutamente incapazes. 
Justificativa: 
Ao incluir os deficientes como insuscetíveis da obrigação constitucional de alistar-se e exercer o 
direito do voto, o legislador certamente equivocou-se, estabelecendo uma odiosa e inaceitável 
discriminação. O deficiente físico, a rigor, é um ser plenamente capaz de discernir, de opinar e 
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decidir. O código Civil Brasileiro, em seu art. 5º, considera, por sua vez, quem são as pessoas 
absolutamente incapazes (loucos, surdos-mudos que não conseguem expressar-se e os ausentes), e 
portanto, isentas da obrigatoriedade do alistamento e do voto. Contudo, confundir deficiente físico 
com pessoas absolutamente incapazes, data vênia, constitui erro imperdoável. Daí a modificação 
proposta.  
Parecer:   
   Pretende o autor substituir na alínea 'b' do item I do art. 27 a expressão "os deficientes físicos" por 
"absolutamente incapazes".  
Somos pela manutenção da redação da referida alínea, tendo em vista que os absolutamente 
incapazes são inelegíveis 
   
   EMENDA:02526 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprimam-se as letras "c" e "d" do inciso  
IV do art. 27, assim redigidas:  
"c) a ação de impugnação de mandato tramita  
em segredo de justiça."  
"d) convicto o juiz de que a ação foi  
temerária ou de manifesta má fé, o impugnante  
responderá por denunciação caluniosa." 
Justificativa: 
O primeiro dispositivo que pretendemos suprimir não se justifica. Ora, porque razão fazer tramitar em 
segredo uma ação decorrente de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões 
eleitorais? Se o fato for comprovado, salva-se a sociedade; se não for comprovado, salva-se o 
cidadão acusado que sairá engrandecido do episódio. Sob todos os aspectos é importante que a 
sociedade possa acompanhar todos os lances do julgamento. Quanto ao segundo dispositivo, é 
totalmente desnecessário, porque é uma prerrogativa do acusado que a lei deve amparar, sem 
necessidade de figurar na Constituição.  
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão das alíneas "c" e "d" do item IV do art.27.  
A matéria inserida nas referidas alíneas completa as regras que disciplinam a impugnação de 
mandato. 
   
   EMENDA:02581 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação à alínea "a" do inciso I do artigo 27:  
"Art. 27 - ..................................  
I - O AISAMENTO E O VOTO  
a) O sufrágio é universal e o voto direto,  
igual e secreto;  
.................................................. 
Justificativa: 
Trata-se de incorporar ao Projeto de Constituição dispositivo constante do Anteprojeto da Comissão 
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher (art. 5°, I, a).  
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Parecer:   
   Cuida a Emenda do sufrágio universal e o voto direto, igual e secreto.  
O pretendido pelo autor está consagrado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:02795 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Modifique-se a alínea "b" do inciso I do  
artigo 27, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 27. ....................................  
I - ........................................  
b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos e os menores de  
setenta anos, salvo para os analfabetos, os  
menores de dezoito anos que tenham completado 10  
anos à data da eleição, os maiores de setenta anos  
e os deficientes físicos. 
Justificativa: 
Respaldamos a modificação do texto supra, com base na própria redação da alínea b do inciso II do 
mesmo artigo que dispõe sobre a inelegibilidade para os inalistáveis e para os menores de dezoito 
anos, do Anteprojeto de Constituição.  
Quem desconhece o preparo, a maturidade dos nossos jovens de 16 anos. Muitas vezes nos 
surpreendemos, como se estivéssemos diante de gênios, quando, na realidade são talentos comuns 
forjados no dia-a-dia da informação, na curiosidade intelectual e criativa da juventude brasileira. 
Lógico que a partir deste dispositivo, outras consequências advirão de natureza civil e penal, com a 
responsabilidade, direitos e deveres do cidadão comum. E nossa juventude está consciente de que 
vai assumir um espaço maior na legislação ordinária. É a lei dos tempos modernos, da informática 
que levam pelas mãos do congresso nossa juventude, futuros dirigentes do próximo milênio, adultos 
do final deste século, para uma constituição que se pretende com vida longa e princípios duradouros.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:02802 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b", do Inciso I, do art. 27  
do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 27 ....................................  
Inciso I ....................................  
a) ..........................................  
b) - são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos e facultativos para os  
maiores de dezesseis e menores de dezoito, os  
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analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos." 
Justificativa: 
Desde o plenário da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, que se 
vem firmando o entendimento de que aos jovens, a partir dos dezesseis anos, se deve ensejar, se o 
quiserem, a participação no processo político, através do alistamento e do voto facultativos. 
Completados dezesseis anos, já tem o jovem brasileiro maturidade suficiente e o conhecimento 
necessário para iniciar-se no exercício da soberania através do voto.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:02914 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto de Constituição  
Emenda supressiva ao artigo 27, Inciso II.  
suprimir a letra "f". 
Justificativa: 
A letra “f” diz: “São elegíveis ou militares alistáveis de mais de dez anos de serviço ativo, os quais 
serão agregados pela autoridade superior ao se candidatarem. Nesse caso, se eleitos passam 
automaticamente para a inatividade quando diplomados. Os de manos de dez aos se são elegíveis 
caso se afastarem espontaneamente da atividade”. 
Como se vê é inaceitável esse preceito Constitucional. Restringe a atividade política de militares da 
ativa que postulam candidaturas. Realmente não vejo como proibir-se que militares atuem no Poder 
Legislativo, parece que essa é a preocupação, já que atuam em toda linha no Executivo, só que aí o 
fazem seu o voto popular, nos primeiros e segundos escalões. O militar precisa participar da vida 
político-partidária e sujeitam-se às restrições a que estão sujeitados os civis, em igualdade de 
condições;  
O Constituinte de agora sabe que há, dentre os militares, os que inclinam para cargos eletivos. 
Retirar-lhes esse direito, não me parece oportuno. O contrário, é preciso até estimula-los.  
Além disso há o caso dos policiais militares, que são profissionais, como é o caso dos bombeiros, 
cabos, soldados, sargentos, e também os oficiais.  
Remete-los para a inatividade definitiva, data vênia, não tem sentido. 
Precisamos atingir a meta democrática plena. Dar-se ao eleito, por opção o direito de desligar-se, 
parece-me mais que normal. Afinal, o mandato não é eterno e por isso mesmo não se pode obrigar o 
militar eleito a que procure a reserva.  
Obriga-lo a que tenha dez anos de serviço não tem o menor cabimento.  
Parecer:   
   A Emenda visa a eliminar as restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições, consubstanciadas na alínea f do item II do art. 27, têm por objetivo preservar os 
quartéis da politização e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões políticas nas fileiras 
militares.  
Como se trata de motivo relevante, somos contrário à pretensão do autor. 
   
   EMENDA:02972 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a letra "g", do inciso II, do art. 27 
Justificativa: 
O estatuído na letra “g”, tornando inelegíveis o cônjuge e os parentes por consanguinidade, afinidade 
ou adoção, na jurisdição do titular, colide frontalmente com o disposto na letra “a”, do inciso III, do art. 
13 deste Anteprojeto.  
Efetivamente, o anteprojeto agasalhou o princípio da isonomia, impedindo a mantença no texto de 
dispositivos que com ele se choquem.  
Parecer:   
   A emenda tem por objetivo a supressão da alínea g do item II do art. 27, que trata de inelegibilidade 
por parentesco.  
O instituto da inelegibilidade representa um instrumento de autodefesa da democracia.  
O citado dispositivo, que deve ser mantido, pretende evitar a criação de oligarquias e impedir que 
chefes de executivos exerçam influência política capaz de garantir a eleição de seus familiares. 
   
   EMENDA:02980 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa à letra "b", inciso I do art. 27  
Nova redação: art. 27  
I - ........................................  
b) é obrigatório o alistamento e facultativo  
o voto dos maiores de dezoito anos, dos  
analfabetos, dos maiores de setenta anos e dos  
deficientes físicos. 
Justificativa: 
O “caput” do artigo trata dos direitos.  
Ora, não tem muito sentido obrigar alguém a exercer direito. A obrigatoriedade deve cingir-se aos 
deveres.  
Admite-se a, quando muito, a obrigatoriedade do alistamento, pois dela decorrerão diversas 
consequências tais como: número de parlamentares nas diferentes esferas legislativas, etc.. 
Quanto ao voto, uma vez que não se impede o voto em branco, deve ser permitida a abstenção, 
direito estes consagrados até mesmo para os Senhores Constituintes, que não são obrigados a votar 
as diferentes matérias. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:03042 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
-Inclua-se, onde couber, no Título II,  
Capítulo V, Seção I; Dos Direitos Políticos;  
Art. 27, II.  
São também inelegíveis:  
"Os dirigentes partidários que exerçam cargos  
nas respectivas Comissões Executivas quer Federal,  
Estadual ou Municipal, a não ser que se licenciem  
de seus cargos partidários pelo menos 6 (seis)  
meses antes da eleições a que pretendam concorrer"  
-"Os condenados por crimes de quaisquer  
natureza desde que a pena tenha sido superior a  
2 (dois) anos de reclusão. Cuja sentença tenha  
transitado em julgado, a não ser que devidamente  
reabilitados - perante a Justiça competente".  
-"Os devedores de importância superiores a 50  
(cinquenta) salários mínimos, cujos débitos  
estejam sendo cobradas judicialmente e não garantam  
a execução com bens suficientes".  
-"Os réus denunciados em mais de 3 processos  
nos quais, a pena mínima em cada um deles, seja  
superior a 1 (um) ano de reclusão". 
Justificativa: 
Por ocasião da apresentação de emendas na subcomissão dos Direitos Políticos, Coletivos e 
Garantias, apresentada pelo signatário a mesma emenda, por parecer n. 1 B0076-3, a mesma foi 
rejeitada por entender o Relator que se tratava de sugestão e não de emenda.  
Volto a reapresentar, agora em forma de Emenda e nos termos do Regimento Interno, o que entendo 
necessário, dentre outras normas, para que haja uma seleção, sob o aspecto moral e social de 
representantes do povo.  
Constantemente somos cobrados o respeito pela população e entendemos como justa a nossa 
reivindicação, inclusive aguardando suprimentos dessa E. Comissão para que a vida pública seja 
sanada com relação a pessoas que não podem exercer mandatos populares.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:03045 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Alíneas "a", "b" e "c",  
do item IV, do art. 27.  
As alíneas "a", "b" e "c", do item IV, do  
art. 27, passam a ter a seguinte redação:  
"a - O mandato parlamentar poderá ser  
impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de até  
dois anos após a diplomação, instruída a ação com  
provas conclusivas de abuso de poder econômico,  
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corrupção ou fraude, transgressões eleitorais  
essas puníveis com a perda do mandato.  
b - Salvo decisão liminar do juiz ante a  
prova dos autos, a ação de impugnação de mandato  
tramita em segredo de justiça.  
c - Convicto o juiz de que a ação foi  
temerária ou de manifesta má fé, o impugnante será  
condenado à pena de dois a quatro anos de reclusão." 
Justificativa: 
No curso da discussão, no plenário da Subcomissão, do Anteprojeto elaborado pelo nobre Deputado 
LYSANEAS MACIEL, concluímos que as vozes que se fizeram ouvir contra a proposta do VOTO 
DESTITUINTE não eram, em verdade, contra o novo instituto, mas sim contra a forma em que fora 
apresentando. Afinal, não temos dúvida de que nenhum parlamentar poderia sentir-se em posição 
confortável na convivência inevitável com colegas espuriamente eleitos. Com as emendas acima, 
esperamos contribuir para a aprovação desse dispositivo, que honra esta Subcomissão com um 
destacado marco de seu trabalho, e que amanhã será lembrado como uma das mais significativas 
contribuições da Assembleia Nacional Constituinte para a defesa do prestígio e da credibilidade do 
Poder Legislativo.  
Por último, vale recordar que o VOTO DESTITUINTE, uma novidade recebida com cautela entre nós, 
é um instituto secular, que remonta à Grécia Antiga, presente hoje nas democracias europeias 
ocidentais e na Constituição soviética. Em nosso Hemisfério, o direito de destituir mandatário que 
traem a confiança do eleitorado está enraizado nos Estados que se uniram na Confederação norte-
americana, desde a proclamação da Independência dos Estados Unidos da América.  
Parecer:   
   Pretende o autor fazer alterações nas alíneas "a", "b" e "c" do item IV do art. 27, que trata da 
impugnação de mandatos.  
Entendemos serem desnecessárias tais alterações, razão porque deve ser mantida a redação do 
projeto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03232 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   ----Emenda substitutiva  
---Dispositivo emendado: art.27, Alínea "b"  
Dê-se à alínea "b" do item I do art. 27 do  
projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 27 - ..................................  
I - ........................................  
b - são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos brasileiros que, à data da eleição, contem  
dezoito anos, salvo as exceções previstas em lei;  
............................................ 
Justificativa: 
A Emenda ora elaborada visa a aperfeiçoar a redação do dispositivo constitucional supra 
mencionado, o qual, nos termos que se encontra vazado possibilita a interpretação no sentido de os 
menores de dezoito anos terem a faculdade de se tornarem eleitores.  
Por outro lado, isentar a todos os deficientes da obrigatoriedade do voto e do alistamento implica dar 
tratamento igual a diferentes situações da deficiência física. Assim, temos que a legislação atual 
faculta ao cego o direito à alistabilidade e ao voto, porém, com relação ao deficiente físico a quem 
falta o braço esquerdo a lei não atribui a mesma faculdade, estando portanto, obrigado a cumprir 
seus deveres para com a cidadania. 
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Os exemplos acima demonstram que a legislação infraconstitucional vigente já trata da matéria 
observando os diferentes casos de deficiência física.  
Entendemos, pois, que o tratamento dessa matéria deva continuar a nível de lei infraconstitucional, 
constando no texto constitucional, apenas, a previsão de lei que excetuará a obrigatoriedade de voto 
e alistamento, sob pena de a Constituição ao prever, exaustivamente, o assinto, dar tratamento igual 
a situações desiguais. 
Parecer:   
   O objetivo da emenda é aperfeiçoar a redação da alínea "b" do item I do art. 27, com a inclusão da 
expressão "à data da eleição".  
Entendemos desnecessária a medida proposta, tendo em vista que o texto está claro e conciso.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03330 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 27  
Suprima-se do anteprojeto:  
Inciso I alínea B  
".... Salvo para os analfabetos, os maiores  
de setenta anos e os deficientes físicos". 
Justificativa: 
Aos analfabetos que conquistaram o direito constitucional de votar, cabe-lhes o dever de alistamento 
e obrigatoriedade do voto. Igualmente, não há razões ética e politicamente sustentáveis para 
discriminar os idosos e os deficientes físicos que usufruem de direitos iguais aos de qualquer 
cidadão.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir da alínea "b" do item I do art. 27 a expressão "salvo para os analfabetos, 
os maiores de setenta anos e os deficientes físicos".  
Entendemos que não se deve impor a obrigatoriedade do alistamento e voto às referidas pessoas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03410 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 27  
Seja suprimida a alínea "F", do inciso II, do  
Artigo 27, do Projeto da Comissão de  
Sistematização, que diz:  
"F) são elegíveis os militares alistáveis de  
mais de dez anos de serviço ativo, os quais serão  
agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem.  
Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados.  
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Os de menos de dez anos só são elegíveis  
casos se afastem espontaneamente da atividade." 
Justificativa: 
Não há razão que justifique prejudicar o militar, no que concerne aos direitos políticos, conferindo-lhe 
tratamento diferenciado do dispensado aos servidores civis ou a todos os brasileiros.  
Ademais, a Alínea “B”, do próprio Inciso II, do Artigo 27, já estabelece as condições para a 
elegibilidade de todos os brasileiros, não havendo razão para restringir o direito dos militares.  
A presente Emenda, portanto, procura compatibilizar as Alíneas do Inciso II, do Artigo 27, além de 
pretender fazer justiça aos militares.  
Parecer:   
   A Emenda visa a eliminar as restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições, consubstanciadas na alínea f do item II do art. 27, têm por objetivo preservar os 
quartéis da politização e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões políticas nas fileiras 
militares.  
Como se trata de motivo relevante, somos contrário à pretensão do autor. 
   
   EMENDA:03411 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 27  
Seja suprimida a alínea "d", do inciso I, do  
artigo 27, do Projeto da Comissão de Sistematização.  
"d) os militares são alistáveis, exceto os  
conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório."  
Ao incluir a alínea em referência, o ilustre  
Relator da Comissão de Sistematização aproveitou o  
texto da Comissão Temática que tratou do Sistema  
Eleitoral, embora, conforme o nosso entendimento,  
a Comissão apropriada para a abordagem do tema  
fosse a que tratou "Dos Direitos Políticos".  
Conforme pode ser constatado, a Comissão que  
tratou "Dos Direitos Políticos não privou os  
conscritos do direito ao alistamento e ao voto,  
tendo o nobre Relator, ao invés de compatibilizar,  
optado pelo que lhe pareceu mais apropriado.  
Assim, por entender não ser justo privar os  
brasileiros que prestam o serviço militar  
obrigatório do direito ao voto, o que seria uma  
punição preliminar e descabida, e contribuir para  
que as nossas Forças Armadas não sejam privadas do  
concurso dos jovens que, no esforço para fazer  
prevalecer o mais legítimo direito do cidadão de  
escolher os seus representantes, certamente se  
esquivarão da prestação do Serviço Militar, além  
de estar convencido de que, no caso, há de  
prevalecer o entendimento da Comissão da Soberania  
e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, é  
que espero ver acolhida esta Emenda Supressiva. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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Parecer:   
   Cuida a Emenda de estender, também aos conscritos, o alistamento eleitoral.  
O projeto permite o alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no serviço inicial.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Esses militares não devem, portanto, participar do pleito. 
   
   EMENDA:03589 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 27 - Seção I, LETRA d  
d - os militares, sem distinção de categoria  
e patentes, são alistáveis e com direito de voto,  
exceto os conscritos durante o período de serviço  
militar obrigatório. 
Justificativa: 
Sendo o sufrágio universal o direito de todo o brasileiro, certamente os militares anseiam para ter o 
mesmo direito ao voto, independentemente de sua categoria e patente militar, daí a necessidade 
inclusive dos cabos e sargentos terem o direito, de exercer suas obrigações de cidadãos brasileiros.  
Parecer:   
   Cuida a emenda do alistamento e voto dos militares.  
No que tange ao alistamento, a proposta foi acolhida.  
Quanto ao direito de voto, a alínea "f" do item II do art. 27 estabelece as condições de elegibilidade.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03800 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado: Art. 27  
Propõe-se alterar a redação do inciso I, na letra b:  
Art. 27. ...............................  
I - O alistamento e o voto  
a) .......................................  
b) São obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de 18 anos, sendo facultativo o voto  
para os analfabetos, os jovens entre 16 e 18 anos  
e para os maiores de 70 anos. 
Justificativa: 
Torna mais claro o que dispõe o referido artigo, incluído, apenas, os maiores de 16 e menores de 18, 
com direito ao voto facultativo. Não se justifica a discriminação dos deficientes.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
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Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:04073 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- suprimir a alínea e), inciso II, do artigo  
27 do projeto do Relator. 
Justificativa: 
O dispositivo questionado mantém a exigência de “atestados” para os candidatos a cargos eletivos, o 
que lamentavelmente poderá se prestar a manipulações a vedações de candidaturas indesejáveis ao 
sistema de poder.  
A proposição visa afastar esses riscos à democracia, já que o dispositivo é incompatível com os 
princípios que norteiam o anteprojeto.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a alínea e do item II do art. 27, que trata de inelegibilidade.  
Na referida alínea estão os princípios que regem as inelegibilidades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04167 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 27, inciso II, letra "c"  
A letra "c" do inciso II, do art. 27, do  
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 27. ..................................  
II ........................................  
c) são inelegíveis para os mesmos cargos: O  
Presidente da República, os Governadores e Vice-  
Governadores de Estado, os Prefeitos e Vice-  
Prefeitos, e quem os houver sucedido, durante o  
mandato. 
Justificativa: 
A Emenda tem por objetivo adequar o dispositivo emendado, mediante a supressão do termo “Vice-
Presidente”, ao Sistema de Governo parlamentarista estatuído pela Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, constante da Sessão I, do Capítulo III, (arts. 59 a 70), da redação 
final, do seu anteprojeto, mantido “ipsis litteris” pelo anteprojeto de Constituição, em sua Seção I, do 
Capítulo III (arts. 168 a 179), do título V.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o termo "Vice-Presidente" da alínea e do item II do art. 27.  
No projeto não consta a referida expressão.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:04600 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   TÍTULO II CAPÍTULO V, SEÇÃO I - DOS DIREITOS  
POLÍTICOS.  
I - Inclua-se no Capítulo V do Projeto de  
Constituição a Seção II: "Do Sistema Eleitoral",  
que passa a ter a seguinte redação:  
SEÇÃO II  
DO SISTEMA ELEITORAL  
Art. 27 - O sufrágio é universal, e o voto, direto e secreto.  
Art. - São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contem dezoito anos ou mais,  
alistados na forma da lei.  
§ 1o. - O alistamento e o voto são  
obrigatórios, salvo para os analfabetos, os  
maiores de setenta anos e os deficientes físicos.  
§ 2o. - Não podem alistar-se eleitores os que  
não saibam exprimir-se na língua nacional e os que  
estejam privados, temporária ou definitivamente,  
dos seus direitos políticos.  
§ 3o. - São elegíveis os alistáveis, na forma  
desta Constituição e da lei.  
Art. - Os militares são alistáveis, exceto  
os conscritos, durante o período de serviço  
militar obrigatório.  
Art. 32 - Lei complementar estabelecerá os  
casos de inelegibilidade e os prazos de sua  
cessação, tomando em conta a vida pregressa dos  
candidatos, a fim de proteger:  
I - o regime democrático;  
II - a probidade administrativa;  
III - a normalidade e legitimidade das  
eleições, contra a influência do poder econômico  
ou o abuso do exercício de função, cargo ou  
emprego públicos da administração direta ou  
indireta;  
IV - a moralidade para o exercício do mandato.  
§ 1o. - São elegíveis os militares alistáveis  
de mais de dez anos de serviço ativo, os quais  
serão agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos só são  
elegíveis caso se afastem espontaneamente da  
atividade.  
§ 2o. - São exigidos, como condição de  
elegibilidade, a filiação a partido político e o  
domicílio eleitoral na circunscrição, por prazo  
mínimo de seis meses.  
[...] 
Justificativa: 
A Emenda, ora submetida ao exame desta colenda Comissão, a rigor, não inova, nem altera o texto 
que se pretender sistematizar. Ela, apenas, reagrupa o que foi dispensado, e nisso alinha-se ao 
objetivo primordial da Comissão sistematizadora.  
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Com efeito, a aglutinação dos dispositivos concernentes ao processo eleitoral, num único capítulo ou 
seção, é medida impositiva, já que atende entre outros, aos seguintes reclamos:  

1) favorece sua pronta identificação no texto constitucional; 
2) enseja tratamento sistêmico a matéria versada nas constituições anteriores, de forma 

dispersiva e desatenta á sua relevância;  
3) acolhe decisão dos constituintes da Comissão Temática que, ao dedicarem um capitulo ao 

Sistema Eleitoral, procedendo outro referente aos Partidos Políticos, pretenderam manifestar 
seu entendimento de que ambas as matérias se aproximam por sua interdependência e igual 
relevância.  

E cabe aqui solicitar a atenção do ilustre Relator desta Comissão para um critério a ser considerado 
sempre, no seu árduo trabalho de sistematizador: onde se impõe opção entre propostas 
concorrentes, há de ser dar prioridade àquela oriunda da Comissão Temática específica, cujos 
membros nelas se inscreveram, exatamente por considerarem as matérias nelas analisadas áreas de 
sua especialização ou de sua experiência mais rica.  
Pelo exposto, espero o acolhimento da Proposição.  
Parecer:   
   Propõe o autor a inserção no texto constitucional de um capítulo destinado ao sistema eleitoral.  
A matéria de que trata o referido capítulo, na sua grande maioria, integra o capítulo dos direitos 
políticos.  
O restante está nos capítulos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, dos Estados e Municípios.  
Fazemos objeções às alterações propostas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:04652 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 27, SEÇÃO I, INCISO I,  
LETRA "B".  
A letra "b" do inciso I, do Artigo 27 do  
Projeto, passa a ter a seguinte vedação:  
Art. 27 - ..................................  
I - ........................................  
b - são obrigatórios o alistamento dos  
maiores de 18 (dezoito) anos, porém, o voto é  
facultativo para todas as classes da população  
brasileira. 
Justificativa: 
Consideramos uma distorção na nossa política, a obrigatoriedade do voto pois isto vem distorcendo o 
resultado das eleições já que, por ser obrigado a votar e cumprir um direito constitucional, facilmente 
são presas dos famosos cabos eleitorais e dos currais eleitorais. Com esta obrigatoriedade e sem 
conhecer e nem se interessar pela política do seu País, não analisam os candidatos que estão 
concorrendo ao pleito eleitoral. 
Consideramos, ainda, o ato de votar, seja em quem for, o cumprimento de sua obrigação 
determinada por lei.  
O exemplo dos países desenvolvidos demonstra que a nossa proposição é a mais acertada.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 269  

 

Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:04857 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 27, IV - Suprimam-se as alíneas c e d. 
Justificativa: 
A forma de tramitação de impugnação do mandato e a de sancionar o denunciante tendencioso ou de 
má fé consubstanciam em matéria de lei e não da Constituição.  
Evita-se a incompatibilidade das alíneas com a natureza do texto constitucional.  
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão das alíneas c e d do item IV do art. 27.  
O disposto nos referidos dispositivos é de natureza constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04917 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   No Anteprojeto de Constituição apresentado  
pelo Relator da Comissão de Sistematização:  
1) Suprimir a alínea d do inciso I do artigo 27;  
2) Dar à alínea f do inciso II do artigo 27 a  
seguinte redação:  
"f) são elegíveis os militares das Forças  
Armadas e das forças auxiliares que, ao se  
candidatarem, se agregarão, com vencimentos, seis  
meses antes do pleito, prazo em que deverão se  
filiar a partido político; os não eleitos serão  
automaticamente reintegrados à atividade, em suas  
respectivas corporações, sem prejuízo funcional;  
os eleitos passarão à reserva, com os direitos  
adquiridos:  
3) Substituir a expressão "enquanto em  
efetivo serviço", por "salvo se se agregarem", no  
artigo 250. 
Justificativa: 
Com relação ao voto dos militares, a Constituição deve fixas com clareza a plenitude dos diretos 
políticos da categoria, sem restringir a condição de elegibilidade dos que contem menos de 10 anos 
de serviço, e particularmente aos conscritos, que estão fardados temporariamente. Observe-se que 
muitos deles já são eleitores até para o ingresso nas fileiras, como ocorre com as Políticas Militares, 
que fazem essa exigência.  
Parecer:   
   Pretende o autor estabelecer que os militares, sem exceção, são alistáveis. E alterar o dispositivo 
que trata da sua elegibilidade.  
Somos contrários à proposta.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:04927 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 27, inciso IV, alínea "b" a  
seguinte redação:  
"Art. 27. ..................................  
IV - ........................................  
b) após a diplomação, o mandato parlamentar  
poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral,  
instruída a ação com provas conclusivas de abuso  
do poder econômico, corrupção ou fraude e  
transgressões eleitorais;" 
Justificativa: 
Os prazos preclusivos estabelecidos para a apuração dos delitos eleitorais têm estimulado sua 
prática.  
O abuso do poder econômico, a reconhecida ineficácia e, em alguns casos, a complacência da 
Justiça Eleitoral, propiciam profundas distorções na legitimidade dos pleitos.  
Com a perda do mandato eleito sempre foi matéria de ordem constitucional, que deve ser inscrita 
meridiamente no texto magno, sugerimos a inclusão do dispositivo que possibilitará a apuração de 
crimes eleitorais mesmo após a diplomação.  
Dessa forma, a inelegibilidade pré-existente à diplomação se transformará em incompatibilidade para 
o exercício do mandato.  
Parecer:   
   Pretende o autor excluir o prazo de que trata a alínea b do item IV do art. 27, referente à 
impugnação de mandatos.  
Entendemos que deve ser mantida a redação do citado dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04990 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 27 - Inciso II  
alínea "e" no. 1, 2, 3 e 4, alínea "f", "g", e "h".  
A alínea "e" ficará assim:  
e) Lei complementar estabelecerá outros casos  
de inelegibilidade.  
Suprimam-se as alíneas "f", "g", e "h". 
Justificativa: 
Todos os dispositivos suprimidos são matéria de lei complementar.  
Parecer:   
   Cuida a emenda de inelegibilidade, alterando e suprimindo dispositivos do item II do art. 27.  
Concordamos que a lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade.  
Mas discordamos da supressão das alíneas "f", "g" e "h", por se tratar de matéria que deve ser 
disciplinada na Constituição. 
   
   EMENDA:05253 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b" do item I do artigo 27 a  
seguinte redação:  
"b) para os brasileiros maiores de dezoito  
anos, salvo os que não saibam exprimir-se no  
idioma nacional e os que estejam privados dos  
direitos políticos, o alistamento e o voto são  
obrigatórios." 
Justificativa: 
A redação proposta pela Emenda impede que se obrigue ao alistamento e ao voto os menores de 
dezesseis anos, ante a provisão da alínea “a”, conjugada com a expressão, “para os demais 
brasileiros”. 
Parecer:   
   Pretende o autor alterar a alínea "b" do item I do artigo 27, para excluir da obrigatoriedade do voto 
aos maiores de dezoito anos, apenas os que não saibam exprimir-se no idioma nacional e os que 
estejam privados dos direitos políticos.  
A alínea "c" do mesmo item diz que não podem alistar-se eleitores os que não saibam exprimir-se na 
língua oficial e os que estejam privados, temporariamente e definitivamente, dos seus direitos 
políticos.  
Entendemos que deve ser mantida a redação do item "b", por excluir da obrigatoriedade do 
alistamento e voto, apenas os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes físicos. 
   
   EMENDA:05344 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   Incluir no Artigo 27, item II, a letra "i",  
com a seguinte redação:  
Artigo 27 - ................................  
i - São inelegíveis os Presidentes e vice-  
Presidente da República, os Governadores e Vice-  
Governadores dos Estados, Territórios e Distrito  
Federal, e os Prefeitos e Vice-Prefeitos para  
quaisquer cargos eletivos durante os mandatos para  
os quais foram eleitos ou no período imediatamente  
seguinte à conclusão desses mandatos. 
Justificativa: 
Dar moralidade ao sistema eleitoral porque, seja como for, o Poder Executivo influi direta ou 
indiretamente no processo.  
Parecer:   
   Pretende o autor tornar mais rigorosa a inelegibilidade dos detentores de cargos eletivos 
executivos.  
Entendemos que o disposto nas alíneas C e D, item II do art. 27, é mais coerente com os princípios 
que regem as inelegibilidades. 
   
   EMENDA:05407 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO IX, CAPÍTULO VII  
No Título IX, Capítulo VII, DA FAMÍLIA, DO  
MENOR E DO IDOSO, inclua-se:  
Art. - Votar ou ser votado são atribuições  
de prática facultativa ao cidadão, mas será  
assegurado a todos o direito de exercitar o voto a  
partir dos dezesseis anos de idade. 
Justificativa: 
Democracia pressupõe espontaneamente, a partir do direito de optar pelo exercício maior dos direitos 
do cidadão: votar ou ser votado.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:05425 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "d" do Art. 27, do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"d) os militares inclusive cabos e soldados  
das Polícias Militares e Bombeiros Militares, são  
alistáveis, exceto os conscritos, durante o período  
de serviço militar obrigatório." 
Justificativa: 
Apesar da redação dada pelo eminente relator Bernardo Cabral, ser bastante abrangente, 
gostaríamos de tornar bem explícita a extensão do direito de voto aos valorosos soldados e cabos 
das polícias militares e dos corpos de bombeiros. Entendemos, que numa matéria controvertida como 
essa, o excesso de clareza e até a redundância não prejudicam, ao contrário ajudam a evitar a 
possibilidade de interpretações tendenciosas. Permitimo-nos lembrar que “in claris cessat 
interpretatis”.  
Vale aduzir que depois da extensão do voto aos analfabetos, mais imperioso, ainda, se faz estender o 
mesmo direito aos valorosos militares supramencionados.  
Parecer:   
   Pretende o autor incluir na redação da alínea "d" do item I do artigo 27, os cabos e soldados das 
Polícias Militares e Bombeiros Militares.  
Na redação da referida alínea estão excluídos apenas os conscritos, durante o período de serviço 
militar obrigatório.  
Desnecessária, portanto, a nova redação proposta. 
   
   EMENDA:05537 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescenta-se à letra "b", do inciso II, do  
art. 27, do Projeto de Constituição "e os maiores  
de setenta anos", de modo que o dispositivo passe  
a ter a seguinte redação:  
"Art. 27 - São direitos políticos  
invioláveis:  
I - ........................................  
II - A ELEGIBILIDADE  
a) ..........................................  
b) são inelegíveis os inalistáveis, os  
menores de dezoito e os maiores de setenta anos;" 
Justificativa: 
Segundo estimativa do IBGE para o período de 1985 a 1990, a média de vida do homem brasileiro 
está entre 62,3 anos e da mulher, 67,6 anos.  
No que diz respeito à aposentadoria aos 65 anos para as mulheres e aos 70 para os homens, 
verifica-se que é insignificante o tempo que lhes sobre para usufruírem o justo repouso por tantos 
anos de trabalho ou em compensação por tantos anos de contribuição.  
Ainda, enquanto o servidor é obrigado a afastar-se do trabalho aos 70 anos, os políticos com 
mandatos eletivos, os parlamentares, mesmo depois dos 70, podem continuar na vida pública. O que 
não passa de uma discriminação antipática.  
Uma Constituição não pode ser maculada com casuísmos, discriminação ou privilégios. Não há 
nessa posição nenhum problema de ordem pessoal. O que se quer é uma Constituição escoimada de 
vícios e de gangas que transformem em estatuto de uma casta de privilégios. Ou se revoga a lei da 
compulsoriedade aos 70 anos, ou se estabelecer a inelegibilidade dos políticos também aos 70 anos.  
Evidentemente, não se pode desconhecer a presença no parlamento brasileiro de varões de valor 
excepcional, que julgaram no firmamento da vida política com extraordinário brilho. Homens cujos 
méritos culturais e envergadura moral merecem o respeito de toda a Nação. Homens cuja nobreza é 
exaltada por todos os brasileiros.  
Haja vista a figura ímpar de um ULYSSES GUIMARÃES, ou de um AFONSO ARINOS DE MELO 
FRANCO, e muitos outros, cujos anos não conseguiram extinguir o fulgor de sua inteligência e a 
altivez de sua personalidade. Cumpre, portanto, renovar os valores da vida política, dando-se 
oportunidade aos jovens que constituem a maioria dos homens aos quais compete, amanhã, reger o 
destino deste País.  
Em apresentando esta emenda, o objetivo é evitar que no texto da Constituição, se contemplem 
privilégios e prerrogativas odiosas, em desobediência aos princípios maior de que todos são iguais 
perante a Lei.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda a inclusão dos maiores de setenta anos entre os inelegíveis.  
Não procedem os argumentos apresentados pelo autor.  
Temos exemplos, em todo o mundo, de estadistas que governaram e governam seus países com 
mais de setenta anos de idade, como verdadeiros líderes, conduzindo seu povo com firmeza e 
sabedoria, e realizando grandes obras administrativas. 
   
   EMENDA:05620 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA No. AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Substitua-se a alínea "h" do artigo 27  
(secção I, Dos Direitos Políticos), pelo seguinte texto:  
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Art. 27 -  ............................ 
h - são inelegíveis os condenados pelo  
Tribunal de Contas, pela Justiça por crime contra  
a administração pública, ou em ação popular por  
lesão ou endividamento irresponsável da União; dos  
Estados, Municípios, Territórios e Distrito  
Federal, ressalvada a hipótese da reabilitação criminal. 
Justificativa: 
A presente proposta tem o objetivo de punir os que lesaram o patrimônio público com mais uma 
restrição que é a de ficar impedindo de inscrever-se para concorrer a cargo eletivo, e, de outra parte, 
para desestimular na prática delituosa aqueles que julgam que no país o tempo e o esquecimento 
tudo cobrem.  
Mas a proibição tem que ir até os cargos de administração direta ou indireta, inclusive aqueles que 
independem de formalidade essenciais, como os chamados cargos de confiança.  
A proposta não pode, porém, ignorar que em face de recurso de habeas-corpus, de apelação, de 
revisão criminal, de reabilitação, o cidadão retorne à condição anterior de primariedade causa 
impeditiva desaparece.  
O texto do projeto apresenta-se incompleto.  
Parecer:   
   A alteração proposta na emenda tem o objetivo de punir os que lesaram o patrimônio público com 
mais rigor.  
Entendemos que deve ser mantido o texto da alínea H do item do art. 27, por estar coerente com os 
princípios que regem as inelegibilidades. 
   
   EMENDA:05791 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma, na parte  
relativa à Organização Eleitoral: (Artigo 27)  
Art. - É de trinta anos a idade mínima para  
que alguém possa se candidatar aos cargos de  
Presidente da República, Vice-Presidente da  
República, Governador de Estado, Vice-Governador  
de Estado e Senador. 
Justificativa: 
A Constituição atual, seguindo a esteira da norma contida na Carta Política de 1946, fixa em 35 anos 
a idade mínima para que alguém possa ser candidato a Presidente da República ou Senador. Devido 
ao princípio de adaptação das Constituições Estaduais ao modelo federal, a mesma idade é exigida 
para aqueles que pleiteiam a Governança dos Estados-membros.  
O Brasil é um país essencialmente jovem, na sua pirâmide etária. Por isso mesmo, acredito que se 
deva reduzir essa idade mínima a fim de que novas lideranças possam assumir a condução dos 
destinos políticos do Brasil Muitas vezes um jovem de trinta anos de idade pode estar despontando 
na política e, até mesmo, teria chances de ser Governador ou Presidente, sem mencionar a Hipótese 
de ocupar uma cadeira na Câmara Alta.  
Esta sugestão atende aos reclames da população mais jovem que de seja ver a renovação dos 
quadros dirigentes de nossa administração.  
Parecer:   
   Pretende o autor incluir no artigo 27 - Direitos Políticos -, um dispositivo que fixa em trinta anos a 
idade mínima do Presidente da República, do Vice-Presidente da República, do Governador de 
Estado, do Vice-Governador de Estado e Senador.  
O limite de idade do Presidente está fixado no Capítulo do Poder Executivo - do Presidente da 
República -, em trinta e cinco anos; dos Senadores no Capítulo do Legislativo -, em trinta e cinco 
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anos; e dos Governadores nas Constituições Estaduais.  
Somos pela manutenção dos limites fixados no Projeto. 
   
   EMENDA:05812 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se as alíneas do inciso I, a alínea a do  
inciso II, e a alínea b do inciso IV do artigo 27  
deste Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 27 ....................................  
I - O alistamento e o voto que podem ser:  
a - obrigatórios para maiores de dezoito anos  
e militares, exceto no caso da alínea c.  
B - facultativos para analfabetos, maiores de  
sessenta anos e deficientes físicos.  
c - proibidos para os que não saibam  
exprimir-se na língua oficial, os que estejam  
privados temporariamente dos seus direitos e os  
militares conscritos, durante o período de serviço  
militar obrigatório.  
d - o sufrágio é universal, igual e direto, e o voto é secreto.  
II ...................................... 
a - a elegibilidade respalda-se nas seguintes  
condições: a nacionalidade, a cidadania, a idade,  
o alistamento, a filiação partidária e domicilio  
eleitoral na circunscrição, por prazo mínimo de  
seis meses.  
IV ................................... 
b - O mandato do Parlamentar só será objeto  
de impugnação perante a Justiça Eleitoral, até a  
sua diplomação. A ação será instruída com provas  
conclusivas de abuso de poder econômico, corrupção  
ou fraude e transgressões eleitorais. 
Justificativa: 
O alistamento, o voto, a elegibilidade e o mandato parlamentar.  
São direitos políticos, exercidos pelo cidadão que ostenta com ufanismo a sua nacionalidade e 
através deste direito, busca os mais sagrados ideais, que redundem no aperfeiçoamento da 
Democracia, e a emenda ora apresentada, ao Projeto de Constituição, destaca com ênfase, estes 
valores, que credenciam os aspirantes de mandatos, a se coadunarem com os impedimentos à 
capacidade eleitoral passiva (direito de ser eleito), que visam assegurar a independência e a 
dignidade do eleitorado. A mister não confundi-las nem com as inalistabilidades, que são 
impedimentos ao exercício do mandato. Portanto, com relação a alínea b do inciso IV, que submete o 
mandato parlamentar, à impugnação até seis meses da diplomação, através da nossa emenda, 
dentro do princípio ora enfocado, não poderia ser aceito, haja vista, ir de encontro às diretrizes do 
instituto da inelegibilidade, assim, como, achamos por bem, colocar como direito obrigatório a votar, 
aos maiores de dezoito anos, e os militares, exceto aos conscritos, durante o período de serviço 
militar obrigatório. Quanto as outras alterações, inspiraram-se dentro de uma melhor didática.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda do alistamento, do voto, da elegibilidade e do mandato.  
Com algumas alterações, a proposta repete o disposto nos itens e alíneas do art. 27.  
Não concordamos com alterações. 
   
   EMENDA:05973 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 276  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substituiu-se a alínea b), I, do art. 27 por  
b) O alistamento e o voto são facultativos. 
Justificativa: 
O voto é um direito. O cidadão pode não votar, por exemplo, por não julgar qualquer dos candidatos, 
sobretudo no sistema majoritário, digno de sua confiança. Obrigá-lo a votar pode conduzir-nos à 
falsificação de vontade majoritária e ao mal-entendido do que pretende a opinião pública.  
Parecer:   
   A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativos.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico. A obrigatoriedade do voto advém da teoria do 
eleitorado-função.  
É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções , comprometendo a representatividade política 
e popular dos eleitos; levando ao poder minorias radicais e transformando-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é óbvio que o alistamento também será obrigatório.  
Excetuamos da obrigatoriedade apenas os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes 
físicos. 
   
   EMENDA:05974 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimam-se os itens c) e d), art. 27 
Justificativa: 
Os interesses prazos de desincompatibilização e casos de ilegibilidade.  
Quanto se busca o aprimoramento dos costumes políticos do país, em uma Constituição moderna, 
deve-se punir severamente o uso de cargos ou dinheiros públicos para aliciamento eleitoral. As 
desincompatibilizações e proibições de reeleições pressupõem que o detentor do cargo o usará em 
seu benefício. Esta presunção é inaceitável, se aprimoram os hábitos políticos.  
Na prática, o afastamento do titular, se ele for desonesto, e tiver o apoio de seu sucessor, apenas o 
libera para o uso da máquina oficial. Se o sucessor for seu adversário, utilizará esta máquina, 
também injustamente, contra o candidato.  
Ao invés de afastamentos farisaicos, como proposto projeto, deve-se punir, em qualquer tempo, a 
prevaricação de funcionários que usam seus cargos para aliciamento político.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir os itens "c" e "d" do item II do artigo 27.  
Somos pela manutenção das referidas alíneas, obedecendo aos princípios que regem os casos de 
inelegibilidade. 
   
   EMENDA:05976 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a alínea c), IV, art. 27. 
Justificativa: 
A alínea determina que a ação de impugnação de mandato por abuso de poder econômico, corra “em 
segredo de justiça”.  
Ao contrário, a ação deve tramitar da forma mais pública possível para que os eleitores conheçam os 
que abusam de poder econômico. Também com a ação pública, poderão defender-se os que venham 
a ser injustamente acusados.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a alínea c do IV do art. 27, que trata da ação de impugnação de 
mandato.  
É de ser mantida a redação do citado dispositivo, tendo em vista que a ação deve tramitar em 
segredo de justiça. 
   
   EMENDA:06139 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Alterado: alínea b, do inciso II, do art. 27.  
"b) são inelegíveis os inalistáveis e os  
menores de 16 (dezesseis) anos." 
Justificativa: 
Porque propusemos a extensão do direito ao voto até 16 anos, pensamos que quem pode votar pode, 
outros sim, ser votado. 
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:06140 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: alínea "b", inciso I, do art. 27:  
"b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de 16 (dezesseis anos), salvo para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos." 
Justificativa: 
Entendemos oportuno que o início dos direitos políticos se processe aos 16 (dezesseis) anos de 
idade.  
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Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:06178 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Modifica a letra b do Item I, art. 27 do  
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Nova Redação:  
b) "O alistamento e o voto são facultativos  
para os brasileiros de ambos os sexos." 
Justificativa: 
No momento em que se apregoa a democracia plena, não mais se justifica manter o preceito 
coercitivo para o exercício do voto. Há que se ter liberdade de decisão em todos os níveis, razão da 
presente emenda.  
Parecer:   
   A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativos.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico. A obrigatoriedade do voto advém da teoria do 
eleitorado-função.  
É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos; levando ao poder minorias radicais e transformando-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é óbvio que o alistamento também será obrigatório.  
Excetuamos da obrigatoriedade apenas os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes 
físicos. 
   
   EMENDA:06249 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Dispositivo no. 27, inciso I, b.  
Art. 27, inciso I, b) Substitua-se a  
expressão "obrigatórios" por "facultativos". 
Justificativa: 
No Brasil, observa-se uma imposição coercitiva que não condiz com os princípios básicos de 
democracia. Ser obrigado a comparecer ás zonas eleitorais, sob ameaça de punição, é uma 
obrigação que não satisfaz a ninguém e nem depõe favoravelmente a nenhum regime. Manter-se a 
obrigatoriedade do voto é impor ao cidadão o dever de exercitar sua liberdade política, o que não faz 
sentido em um País com sistema de governo democrático com o nosso.  
Há que se considerar também que obrigado a votar, o indivíduo não é compelido, entretanto, ao ato 
de escolher. Pode comparecer à eleição, obediente ao imperativo constitucional e votar em brando, 
recusando-se legitimamente à manifestação de preferência.  
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O voto deve ser praticado livremente com a consciência do dever cívico e não resultado de uma 
intimidação. Esta é a única posição válida numa comunidade politicamente desenvolvida, onde o 
interesse pela coisa pública não precisa ser incentivado por texto legais, decorrerá naturalmente da 
educação política. Para que as manifestações de voto sejam livres e legitimas e que os sistemas 
políticos têm se aproximado reduzindo-se os arbítrios em benefício do progresso social.  
O voto obrigatório é a negação do direito de voto. Sem a consciência do dever de ser livre o voto não 
exprime consentimento político em traduz adesão, não sendo, assim, forma liberdade, é 
escravização. O dever de ser livre equivale ao decoro da cidadania. O voto com liberdade, que 
pressupõe poder de escolha, é a custodia da democracia.  
Parecer:   
   A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativos.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico. A obrigatoriedade do voto advém da teoria do 
eleitorado-função.  
É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos; levando ao poder minorias radicais e transformando-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é óbvio que o alistamento também será obrigatório.  
Excetuamos da obrigatoriedade apenas os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes 
físicos. 
   
   EMENDA:06260 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   As letras "c" e "d" do inciso II - A  
Inelegibilidade do art. 27 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
c - são inelegíveis para os mesmos cargos o  
Presidente da República, os Governadores de  
Estado, os Prefeitos, e quem os houver sucedido,  
durante o mandato;  
d - para concorrerem a outros cargos, o  
Presidente da República, os Governadores de Estado  
e os Prefeitos devem renunciar 6 (seis) meses  
antes do pleito. 
Justificativa: 
O princípio do respeito e acatamento à vontade popular manifestada pelo voto há de guiar e inspirar, 
permanentemente, os ordenamentos que regulam o processo eleitoral e o exercício dos direitos 
políticos.  
Lamentavelmente, porém, não foi isso que se observou no período do autoritarismo, quando 
multiplicaram-se os dispositivos que violentaram o processo eleitoral, nele interferindo, ora para 
atender a interesses casuístico, ora cedendo ao pretexto de obviar abusos e inconveniências. Incluir 
o Vice-Presidente, Vice-Governadores e Vice-Prefeitos no rol dos irreelegíveis, é contrariar a 
hierarquia das funções eletivas, pois, ao mesmo tempo, que se admite sua candidatura ao cargo 
titular, proíbe-se sua reeleição. Configura-se, portanto, um enorme paradoxo, pois se faculta para o 
ato maior e veda-se para o menor.  
As normas aqui propostas intentam devolver ao eleitor parte das prerrogativas que lhe foram 
subtraídas. Por tudo isso, cremos, merecerão a cabal acolhida dos Constituintes.  
Parecer:   
   A Emenda exclui da redação das alíneas "c" e "d" do item II do artigo 27, os Vice-Governadores e 
Vice-Prefeitos.  
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Entendemos que a inelegibilidade também deve atingir os detentores dos referidos cargos eletivos, 
razão por que somos pela manutenção da redação desses dispositivos constitucionais. 
   
   EMENDA:06342 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   
   Projeto: Art. 27, IV, d  
Emenda parcialmente supressiva: Suprima-se a  
primeira parte da alínea d do inciso IV do art. 27  
do projeto, que deverá ter seguinte redação:  
"Art. 27 ....................................  
IV - Mandato.  
d) Sendo a ação temerária ou resultante de  
má-fé, o impugnante responderá por denunciação  
caluniosa" 
Justificativa: 
A convicção do Juiz, considerando previamente temerária a ação de impugnação de mandato, ou 
decorrente de má-fé, encontra-se no reino da subjetividade. Ou seja, a convicção nasce no plano 
subjetivo.  
A temeridade ou reconhecimento de má-fé devem ser examinados, a posteriori, pelo Juiz competente 
que apreciará a caracterização ou não da denunciação caluniosa.  
Assim, limitar-se-á o Juiz cometente para a apreciação de impugnação de mandato a remeter cópia 
das peças ao Ministério Público, cabendo a este, em se tratando de ação pública, promover a medida 
cabível, atendendo a requisitos de natureza objetiva.  
Parecer:   
   Cuida a emenda de suprimir do texto da alínea d do item IV do art. 27 a expressão "Convicto o 
juiz".  
Não concordamos com os argumentos apresentados na justificação de que a convicção do juiz 
encontra-se no reino da subjetividade. 
   
   EMENDA:06360 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
  Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Alínea "b", Inciso I,  
do art. 27, do Projeto de Constituição.  
A alínea "b", Inciso I, do art. 27, do  
Projeto de Constituição terá a seguinte redação:  
"Art. 27 - ..................................  
I - ........................................  
a - ........................................  
b - são facultativos o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos." 
Justificativa: 
Os países mais desenvolvidos já adotam o alistamento e o voto facultativos dos maiores de dezoito 
anos. A adoção do princípio não descaracterizou o sistema e, muito pelo contrário, fortaleceu o 
profissionalismo militar e aperfeiçoou a escolha no processo eleitoral.  
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Naqueles países onde o voto é facultativo, o comparecimento às urnas da maioria da população 
votante significa que a não obrigatoriedade integra o povo a democracia de uma maneira mais 
afetiva, qualificando melhor o processo de escolha e criando condições de fortalecimento dos partidos 
políticos.  
Parecer:   
   A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativos.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico. A obrigatoriedade do voto advém da teoria do 
eleitorado-função.  
É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos; levando ao poder minorias radicais e transformando-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é óbvio que o alistamento também será obrigatório.  
Excetuamos da obrigatoriedade apenas os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes 
físicos. 
   
   EMENDA:06412 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Suprimir da letra "f", do art. 27, inciso II,  
as expressões:  
"... de mais de dez anos de serviço ativo, os  
quais serão agregados pela autoridade superior ao  
se candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos só são  
elegíveis caso se afastem espontaneamente da  
atividade". 
Justificativa: 
A restrição aos militares para que se candidatem não tem sentido democrático. A Constituinte nasceu 
para ampliar os direitos e garantias, nunca para reprimi-los. No texto se vê clara a restrição, e alcança 
os militares das forças armadas.  
Não é justo nem mesmo oportuno, como se deve concluir. É preciso que se dê aos militares o mesmo 
direito que se dá ao funcionário civil, como se contém na norma Constitucional em discussão.  
Parecer:   
   A Emenda visa a eliminar as restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições, consubstanciadas na alínea f do item II do art. 27, têm por objetivo preservar os 
quartéis da politização e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões políticas nas fileiras 
militares.  
Como se trata de motivo relevante, somos contrário à pretensão do autor. 
   
   EMENDA:06601 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
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Texto:   
   EMENDA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Acrescente-se à letra "c",  
do item I, do artigo 27, depois da palavra  
"políticos", o seguinte:  
"... podendo alistar-se voluntariamente os  
maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18  
(dezoito) anos de idade". 
Justificativa: 
A tese do voto facultativo, à semelhança do que ocorre em muitos países civilizados, tem sido 
sustentada em mais de um projeto apresentado na Câmara dos Deputados.  
Pode-se iniciar a experiência com os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos, dando-
lhes o direto de inscrição eleitoral. Entretanto, uma vez inscritos, terão, como os demais eleitores, a 
obrigação de votar.  
Não se argumente que, com o desenvolvimento que temos das comunicações e a crescente 
politização da juventude, que os mais j0ovens não tem habilitação psicológica, intelectual e 
sociológica, intelectual e sociológica para o exercício do voto.  
Só se aprende a votar, votando. Além do que, quanto mais precoce esse direito, tanto mais 
verdadeiro o princípio da universalidade do voto.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:06628 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Modifica a redação da alínea "d", inciso I,  
Art. 27, suprimindo a expressão "exceto os  
conscritos, durante o período de serviço militar  
obrigatória". Fica, então:  
d) os militares são alistáveis. 
Justificativa: 
Trata-se de suprimir uma disposição discriminatória, preconceituosa, tutelar e paternalista em relação 
à juventude em geral e ao jovem recruta em particular. Se a Constituição estabelece que a partir de 
determinada idade o jovem está apto para votar e ser votado, inexiste razão para excluir desse direito 
a juventude que presta o serviço militar. Essa desconfiança política em relação aos jovens é típica do 
pensamento conservador. Além disso, a questão envolve também o espírito de casta presente na 
instituição militar e que se manifesta sob a forma de desigualdades jurídicas em relação aos civis, 
com privilégios legais para os oficiais e privação de direitos à tropa.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda de estender, também aos conscritos, o alistamento eleitoral.  
O projeto permite o alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no serviço inicial.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Esses militares não devem, portanto, participar do pleito. 
   
   EMENDA:06704 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item II, do art.  
27, do Projeto de Constituição:  
"II - São privativos de brasileiros natos, os  
cargos de: Presidente e Vice-Presidente da  
República, Ministro de Estado, Ministro do Supremo  
Tribunal Federal, do Superior Tribunal Militar, do  
Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior  
do Trabalho, do Tribunal Federal de Recursos, do  
Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da  
República, Governador do Distrito Federal,  
Governador e Vice-Governador de Estado e  
Territórios e seus substitutos, os de Embaixador e  
os das Carreiras de Diplomata Oficial da Marinha,  
Exército e Aeronáutica". 
Justificativa: 
A Constituição em vigor prevê que estes cargos não podem ser ocupados por brasileiros 
naturalizados. Assim, queremos que permaneça na futura Carta Constitucional, para evitar que, em 
nome da democracia, se permita que funções da maior importância sejam ocupadas por aqueles que 
não sejam brasileiros natos.  
Parecer:   
   Pretende o autor tornar privativas de brasileiros natos as candidaturas para diversos cargos 
eletivos, além do Presidente da República.  
O Projeto incluiu junto com o Chefe da Nação, na alínea B do item III, do art. 27, somente os 
Presidentes da Câmara Federal e do Senado da República, pelo fato de, em caso de impedimento do 
Presidente da República, ausência do País ou de vacância, serem chamados ao exercício do cargo.  
Quanto ao Primeiro-Ministro, o parágrafo único do artigo 176 diz que "serão requisitos para ser 
nomeado Primeiro-Ministro a condição de brasileiro nato e ter mais de 35 anos de idade".  
Acolhemos a parte que diz respeito ao Presidente da República, da Câmara Federal e do Senado da 
República. 
   
   EMENDA:06705 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte letra "b", ao Item  
II, do Art. 27 do projeto de Constituição,  
renumerando-se os subsequentes;  
"Aos estrangeiros residentes e domiciliados  
no Brasil, há mais de cinco anos contínuos, que  
tenham cônjuge ou filhos brasileiros e exerçam  
atividades produtivas é facultado o exercício do  
voto e o direito à elegibilidade no município em  
que tenham domicílio eleitoral". 
Justificativa: 
Acreditamos que não acarreta problemas para a Vida política nacional se os indivíduos, casados com 
brasileiros e brasileiros que atenderem os dispositivos constantes da presente emenda.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda da elegibilidade de estrangeiros.  
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Não procedem os argumentos apresentados na justificação.  
Entre as condições de elegibilidade está a nacionalidade. 
   
   EMENDA:06706 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 27, Inciso IV, alínea "a" a seguinte redação:  
Os detentores de mandatos eletivos têm o  
dever de prestar contas de suas atividades  
parlamentares aos eleitores. 
Justificativa: 
Com o acréscimo da palavra parlamentares evitará o entendimento amplo relacionado com a vida 
particular ou privada daquele que exerce o cargo eletivo.  
Parecer:   
   Pretende o autor acrescentar na alínea "a" do item IV do artigo 27 a palavra "parlamentares", a fim 
de evitar o entendimento amplo relacionado com a vida particular ou privada daquele que exerce 
cargo eletivo.  
Entendemos ser desnecessária a introdução da referida palavra, uma vez que essas atividades são 
sempre de natureza parlamentar. 
   
   EMENDA:06744 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à letra "b", do item  
I, do Art. 27 do projeto de Constituição.  
"São facultativos o alistamento e o voto." 
Justificativa: 
Entendemos que o voto não pode ser obrigatório. A consciência de que os cargos eletivos têm que 
ser ocupados por lideranças representativas não se consegue através da imposição de que todos 
coloquem seus votos nas urnas. O povo precisa ser melhor informado da importância do voto, para 
que possa exercê-lo livremente.  
Parecer:   
   A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativos.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico. A obrigatoriedade do voto advém da teoria do 
eleitorado-função.  
É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos; levando ao poder minorias radicais e transformando-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é óbvio que o alistamento também será obrigatório.  
Excetuamos da obrigatoriedade apenas os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes 
físicos. 
   
   EMENDA:06852 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título II - Dos Direitos e Liberdades  
Fundamentais  
Capítulo V - Da Soberania Popular  
Seção I - Dos Direitos Políticos  
Suprima-se do art. 27, item II, o disposto na  
letra "h" relativo a inelegibilidade. 
Justificativa: 
A mateira referente às inelegibilidades deve ser desdobrada na lei complementar própria, já prevista 
no texto constitucional. Se este passar a detalhes acabará conflitando com a lei. Pela melhor técnica, 
a Constituição deve estabelecer princípios gerais de inelegibilidade, deixando os detalhes para a lei.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a alínea h do item II do art. 27, que trata de inelegibilidade.  
Somos pela manutenção do referido dispositivo, tendo em vista a moralização da vida política do 
País. 
   
   EMENDA:06902 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
  Emenda Modificativa  
-Dispositivo Emendado: Título II-Capítulo V  
Seção I- Art.27 item I-Alínea "b"  
Dê-se a alínea "b", item I do art. 27 a  
seguinte redação:  
"b) é obrigatório o alistamento eleitoral aos  
maiores de dezoito anos. O voto é facultativo, é  
um direito e não um dever aos maiores de dezoito anos." 
Justificativa: 
Não podemos obrigar ninguém numa democracia. Caso alguém não queira votar não terá esta 
obrigação. A prova mais evidente de que o voto não deve ser obrigatório foi o último pleito no qual 
milhões de brasileiros votaram em branco. A participação na vida pública, mesmo apenas através do 
voto, sempre deve ser um direito e jamais um dever, uma obrigação.  
É evidente que quem não participar de uma eleição por livre e espontânea vontade, também não tem 
direito de reclamar, terá que aceitar as decisões tomadas pelos que participaram.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:06970 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Seção I - Dos Direitos Políticos  
Dê-se a seguinte redação às alíneas b do  
inciso I e f do inciso II do art. 27:  
b - o voto é voluntário e o alistamento  
obrigatório aos maiores de dezessete anos, salvo  
para os analfabetos, os maiores de setenta anos e  
os deficientes físicos.  
f - são elegíveis os militares alistáveis, na  
forma da Lei. 
Justificativa: 
Democracia implica em liberdade. Não se pode coagir, mesmo pela Lei, alguém a exercer uma ação 
que deve ser espontânea e consciente como é o voto. Isso só leva, na maioria das vezes, a atitude 
de revolta, que embora a importância e a seriedade que devem revestir o voto. Daí porque a emenda 
pretende tornar facultativo o direito de votar.  
No tocante aos militares, julgamos ser fundamental para a harmonia e a não discriminação, que não 
se impeça de maneira tão drástica os militares da participação política. A legislação ordinária deverá 
estabelecer os limites da inelegibilidade dos militares, que não devem ser tão diferentes das dos civis.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezessete anos.  
Nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício de voto, apesar da 
modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita.  
Propõe também, que os militares alistáveis sejam elegíveis sem restrições.  
As restrições consubstanciadas na alínea 'f' do item II do art. 27, têm por objetivo preservar os 
quarteis da politização e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões políticas nas fileiras 
militares. 
   
   EMENDA:07110 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 27, Capítulo V, Seção  
I, dos Direitos Políticos, a alínea e do inciso I  
com a seguinte redação.  
e) têm direito a voto os brasileiros maiores  
de dezesseis anos, na data da eleição, alistados  
na forma da lei. 
Justificativa: 
O jovem de hoje em dia é bem informado, e, por isso mesmo, pode e deve participar mais ativamente 
das grandes decisões nacionais, inclusive da escolha dos governantes e dos representantes do povo 
nas Casas Legislativas. Daí entendermos necessário inserir-se no texto Constitucional, a ser 
elaborado, dispositivo que consigne a redução da idade de dezoito (prevista no texto atual) para 
dezesseis anos.  
A redação que sugerimos aos ilustres Constituintes atenderá aos anseios de seguimentos que, até 
agora, têm sido excluídos, indevidamente, do processo político nacional, notadamente os jovens na 
faixa mencionada.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
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penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:07128 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item I, do Art. 27, a seguinte alínea:  
Art. 27. ....................................  
............................................  
Item I - ....................................  
............................................  
a) ..........................................  
............................................  
e) É facultado aos maiores de 16 anos, o  
direito ao voto, desde que estejam cursando o 2o.  
grau colegial. 
Justificativa: 
No momento em que decidimos a nova Constituição, somos obrigados a refletir sobre os direitos de 
um segmento social, altamente representativo, não apenas em termos de quantidade, mas também, 
pela nova realidade da juventude brasileira que tem lutado constantemente pelas retomadas sociais e 
transformações políticas.  
Com a evolução dos meios de comunicação e a consequente informação em todos os níveis, temos 
que o desenvolvimento do poder de escolha tem se aprimorado, fazendo com que o jovem receba 
maior número de conexões estímulo-resposta.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:07195 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O art. 27 do Projeto Constitucional, em seu  
Item IV, letra "b" passa a ter a seguinte redação:  
b) o mandato parlamentar poderá ser impugnado  
perante a Justiça Eleitoral, no prazo de até um  
ano após a diplomação, instruída a ação com provas  
conclusivas de abuso do poder econômico, corrupção  
ou fraude e transgressões eleitorais. 
Justificativa: 
A ação destituinte do mandato de parlamentar inidôneo deve ser um instrumento à disposição do 
eleitor, para resguardar a lisura e a eficiência de representação política.  
O prazo de seis meses torna-se exíguo, quando se sabe que o recolhimento das provas cabais para 
o ajuizamento desta ação, o mais das vezes, enfrenta os óbices da procrastinação.  
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Neste caso, é lícito estabelecer um lapso de tempo, que corresponda a 1/4 (um quarto) do período do 
mandato parlamentar.  
A participação popular nas decisões políticas deve ser estimulada, mormente quando esta implica na 
reposição da legitimidade do sufrágio e do voto, como no caso presente.  
Parecer:   
   Pretende o autor aumentar para um ano o prazo de que trata a alínea b do item IV do art. 27.  
É de ser mantida a redação do citado dispositivo, por entendermos que o prazo não é exíguo. 
   
   EMENDA:07196 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   1 A alínea "b", inciso I do art. 27, do Projeto  
Constitucional passa a ter a seguinte redação:  
Art. 27 - ....................................  
I - ............................................  
a) .............................................  
b) são facultativos o alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis anos de idade. 
Justificativa: 
A questão do voto voluntário apresenta, no Brasil, dificuldades para sua adoção, em face da nossa 
tradição em ter consagrado legalmente o voto obrigatório.  
Como afirma Ítalo Fittipaldi, “ no Brasil, a campanha pelo voto secreto já se iniciara, no Século 
passado, e esteve unida à implantação da República. Meio Século contra o voto a descoberto, Assis 
Brasil aliou a campanha do voto secreto ao voto da mulher e, finalmente, quando foi editado o Código 
Eleitoral de 1932, surgiu a grande conquista o voto passou de descoberto a secreto e exercitável 
pelas mulheres”.  
A partir de 1932, o alistamento e o voto passaram a ter caráter obrigatório, com penalização para os 
ausentes aos pleitos eleitorais.  
Uma retrospectiva rápida sobre a evolução do sufrágio, no mundo, assegura-nos que a 
predominância é para o voto facultativo.  
Na Antiguidade Oriental, só votaram os “cidadãos”, com exclusão dos escravos, das mulheres, dos 
menores e dos incapazes. O voto ora, sem dúvida, um privilégio.  
No mundo greco-romano, em geral o voto era coletivo, a descoberto e simbólico. Em Roma, no 
entanto, foi instituído o voto individual, oral ou escrito, a descoberto ou secreto, de acordo com a 
matriz jurídica.  
Na época do Feudalismo, os barões conquistavam o poder por meio da fidelidade ao Príncipe.  
Na vigência do Absolutismo, o voto ficou em plano secundário, à vista das condições conjunturais. 
O Liberalismo no Século XVIII vai consagrar o sufrágio como um direito constitucional e um 
instrumento de afirmação do indivíduo perante o Estado.  
Os doutrinadores nacionais e alienígenas são acordes em admitir a validade do voto facultativo.  
Como bem disse o Senador Afonso Camargo, “o voto obrigatório em nada favorece a prática e o 
aperfeiçoamento da democracia-direito-de-ver, como define Leon Duguit, é, acima de tudo, um ato de 
consciência para cumprimento de um dever cívico. O eleitor que comparece às urnas contra a 
vontade, apenas para fugir ao pagamento de multas e outras sanções que lhe são impostas, não está 
cumprindo como om dever cívico e nem praticando em ato de consciência. Sua tendência é votar no 
primeiro nome que lhe sugerirem, de um candidato que não conhece, o que facilita a cabala na boca 
das urnas, promoveria pela mobilização de aliciadores de votos que o poder econômico propicia. Ou 
então, vota em branco ou anula o voto, o que explica a grande proporção dos votos em branco e 
nulos em todos os pleitos”.  
Nas democracias ocidentais, consolidadas ao longo dos séculos, como os Estados Unidos da 
América, a Inglaterra, a França e a Alemanha, o voto é facultativo, o que propicia uma maior 
motivação na participação da vida pública e uma maior consciência para intervenção nos negócios 
políticos.  
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O voto obrigatório além de contribuir para a insatisfação e frustação do corpo eleitoral, restringe o 
direito à privacidade, atingindo o próprio cerne da liberdade individual.  
O professor José Cretella Júnior, acerca do assunto, leciona “liberdades públicas são faculdades de 
autodeterminação, individuais ou coletivas, declaradas, reconhecidas e garantidas pelo Estado, 
mediante as quais os respectivos titulares escolhem modos de agir, dentro dos limites traçados 
previamente pelo poder público”.  
O voto facultativo consagra a liberdade democrática de participação ou não no processo eleitoral, 
serve como instrumento de educação político-partidária, além de despertar a motivação das questões 
fundamentais da sociedade, nas áreas eleitorais.  
Por estas razoes, é que defendemos a adoção do voto facultativo, no Brasil, certos de que, essa 
prática vai produzir melhores condições de legitimação das nossas representações políticas.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:07210 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 27, II.  
Suprima-se a alínea "b" do inciso II do art. 27. 
Justificativa: 
A condição de inelegibilidade de que trata a alínea já está definida na alínea anterior, quando dos 
casos de elegibilidade, sendo desnecessária sua repartição. Por isso a supressão da alínea.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão da alínea "b" do item II do artigo 27 do Projeto, que torna inelegíveis 
os inalistáveis e os menores de dezoito anos.  
É de ser mantida a referida alínea, porque completa o item da ilegibilidade. 
   
   EMENDA:07329 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se à letra "b" do Inciso I do Artigo 27,  
do Projeto de Constituição do Relator da Comissão  
de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 27 - ................................  
a) ........................................  
b) é obrigatório o alistamento e facultativo o voto." 
Justificativa: 
Pretendemos com apresente emenda que, apesar de o alistamento obrigatório, o voto seja 
facultativo. E isso, por uma razão de lógica jurídica, já que não se pode obrigar ninguém a exercitar 
um direito que só ao seu titular convém analisar a oportunidade de tal exercício.  
Assim sendo, já que o voto é um direito por sua própria conceituação, não poderá ser obrigatório.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
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Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:07364 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se à alínea b) do inciso I do art. 27 a seguinte redação:  
"O voto é facultativo e são eleitores os  
brasileiros maiores de 18 anos alistados na forma da lei". 
Justificativa: 
O estabelecimento do voto facultativo abre caminho para significativa mudança no processo e na 
mentalidade eleitorais do Brasil, considerando-se que a liberdade de optar pela participação ou não 
na votação dará maior legitimidade ao sistema democrático representativo.  
Parecer:   
   A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativos.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico. A obrigatoriedade do voto advém da teoria do 
eleitorado-função.  
É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos; levando ao poder minorias radicais e transformando-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é óbvio que o alistamento também será obrigatório.  
Excetuamos da obrigatoriedade apenas os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes 
físicos. 
   
   EMENDA:07471 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 27  
Inclua-se, como alínea "i" do inciso II do  
artigo 27 do Projeto de Constituição, o que  
se segue:  
Art. 27 -....................................  
I -..........................................  
II - ........................................  
a) - ........................................  
b) - ........................................  
c) - ........................................  
d) - ........................................  
e) - ........................................  
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f) - ........................................  
g) - ........................................  
h) - ........................................  
i) - são inelegíveis os empregados  
brasileiros de empresas estrangeiras. 
Justificativa: 
Conserva-se na memória política brasileira a ação corruptora e antinacional, no pleito eleitoral de 
1962, do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e Instituto Brasileiro de Ação Democrática 
(IBAD). Esses órgãos haviam sido financiados pela CIA, Departamento de Estado norte-americano e 
empresas multinacionais, graças ao que cobriram, na época, despesas de campanha eleitoral de 
parlamentares e governadores. O secretário de Estado confessou publicamente que entregara a 
IPES e IBAD nada menos de vinte milhões de dólares. Um livro registrou a corrupção pelo IBAD, mas 
o seu autor foi cassado em 1964, e o inquérito parlamentar instaurado não chegou a conclusão 
alguma, porque...na Câmara dos Deputados, o volumoso processo teve misterioso e inidentificável 
desaparecimento. De pouco adiantou, portanto, a iniciativa da então Frente Parlamentar Nacionalista.  
Parindo da filosofia de que cesteiro, que faz um cesto, faz um cento, convém evitar-se mal maior, 
qual seja do da infiltração no Parlamento Nacional de agentes do selvagem capitalismo estrangeiro. 
Não desejamos que se apresentem mascarados como representantes do povo ilegítimos 
representantes das empresas multinacionais. Por isso, aquele que deseje postular um mandato 
eletivo terá de identificar-se, atestar onde trabalha, e de que vive, a fim de que não paire nenhuma 
suspeição sobre a sua conduta e sobre a sua fidelidade ao Brasil.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:07628 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 27, II, alínea "f".  
Dê-se à alínea "f", a seguinte redação:  
f) são elegíveis os militares alistados, os  
quais serão agregados pela autoridade superior ao  
se candidatarem, em os que forem eleitos passarão  
automaticamente para a inatividade quando diplomados. 
Justificativa: 
Não se justifica tratamento discriminatório entre os militares, para favorecer os que tenham “mais de 
dez anos de serviço ativo”, e prejudicar os demais. Além disso para ser elegível não basta ser 
“alistável” mas alistado, mesmo porque uma das condições de elegibilidade é o “alistamento”, nos 
termos da alínea “a” do mesmo inciso II, do citado art. 27.  
Parecer:   
   A Emenda visa a eliminar as restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições, consubstanciadas na alínea f do item II do art. 27, têm por objetivo preservar os 
quartéis da politização e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões políticas nas fileiras 
militares.  
Como se trata de motivo relevante, somos contrário à pretensão do autor. 
   
   EMENDA:07650 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização  
Dê-se nova redação à alínea "f" do inciso II  
do artigo 27:  
"Art. 27 ............................ 
II ...................................... 
f) é garantida a plena elegibilidade dos  
militares, desde que se licenciem ou se afastem do  
serviço ativo quatro meses antes da data designada  
para a realização das eleições"; 
Justificativa: 
A emenda visa disciplinar a elegibilidade dos militares.  
Parecer:   
   A Emenda visa a eliminar as restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições, consubstanciadas na alínea f do item II do art. 27, têm por objetivo preservar os 
quartéis da politização e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões políticas nas fileiras 
militares.  
Como se trata de motivo relevante, somos contrário à pretensão do autor. 
   
   EMENDA:07651 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização  
Dê-se nova redação à alínea "d" do inciso I  
do artigo 27:  
"Art. 27 - .................................... 
I - ............................................ 
d) os militares são alistáveis 
Justificativa: 
A emenda visa garantir o direito de alistamento eleitoral a todos os militares.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda de estender, também aos conscritos, o alistamento eleitoral.  
O projeto permite o alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no serviço inicial.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Esses militares não devem, portanto, participar do pleito. 
   
   EMENDA:07652 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização  
Dê-se nova redação à alínea "c" do inciso I do artigo 27:  
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"Art. 27 - ....................................... 
I - ............................................. 
c) nenhum brasileiro será excluído do  
alistamento eleitoral por razões de sexo, raça,  
grau de instrução, fortuna, convicção política, fé  
religiosa, profissão e condenação criminal"; 
Justificativa: 
Trata-se de ampliar ao máximo o alistamento eleitoral.  
Parecer:   
   Pretende o autor ampliar ao máximo o alistamento eleitoral.  
Entendemos que deve ser mantida a redação da alínea "c" do item I que exclui do alistamento os que 
não saibam exprimir-se na língua oficial e os que estejam privados, temporariamente ou 
definitivamente, dos seus direitos políticos. 
   
   EMENDA:07663 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva à Alínea "b", do Inciso II,  
do Artigo 27, da Seção I, dos Direitos Políticos,  
do Capítulo V, da Soberania Popular  
Suprima-se na alínea "b", no inciso II, do  
artigo 27, a seguinte expressão:  
Art. 27 - ................................... 
II - ......................................... 
b)...," e os menores de dezoito anos" 
Justificativa: 
Pela alínea “a”, do inciso I, do artigo 27, são eleitores os maiores de dezoito anos. Cediço afirmar que 
somente os eleitores é que podem ser eleitos. Desta forma, não existe razão para se reafirmar que 
são inelegíveis os menores de dezoito anos, pelo simples fato de não possuírem a cidadania que se 
alcança aos dezoito anos.  
Parecer:   
   Numa verdadeira democracia participativa somente são inelegíveis os inalistáveis.  
Contudo, ainda não atingimos tão elevado grau de maturidade política, razão por que somos 
contrários à pretensão do autor. 
   
   EMENDA:07664 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva à Alínea "a", do Inciso II,  
do Artigo 27, da Seção I, dos Direitos Políticos,  
do Capítulo V, da Soberania Popular  
Suprima-se na alínea "a", do inciso II, do  
art. 27, a seguinte expressão:  
Art. 27 - ................................. 
II - ........................................ 
a)..., "a nacionalidade", 
Justificativa: 
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Quando se trata de questões de elegibilidade, o fundamental é possuir a cidadania que se adquire 
com a obtenção do título de eleitor. Ora, se uma pessoa não consegue ser eleitor por não ser 
brasileiro, conforme regra estabelecida na alínea “b”, do inciso I, do artigo 27, ela não obtém a 
cidadania. Destarte o importante é ter cidadania pois esta afasta os estrangeiros do direito de serem 
elegíveis.  
A cidadania subsome a nacionalidade. E. como a lei hão pode contar palavras inúteis, a supressão 
que ora propomos é de absoluta necessidade.  
Parecer:   
   Pretende o autor excluir da redação da alínea "a" do item II do artigo 27 a palavra "nacionalidade".  
Não concordamos com o argumento de que a cidadania subsome a nacionalidade.  
Defendemos a inclusão da nacionalidade entre as condições de elegibilidade.  
A alínea "b" do item III do artigo 27 diz que são privativas de brasileiros natos as candidaturas para os 
cargos de Presidente da República, da Câmara Federal e do Senado da República. 
   
   EMENDA:07786 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 27  
Suprimam-se do Projeto:  
1) o item IV do art. 27  
2) a letra a) do item IV do art. 27  
3) a letra b) do item IV do art. 27  
4) a letra c) do item IV do art. 27  
5) a letra d) do item IV do art. 27 
Justificativa: 
Não é necessária a alusão ao mandato em seção que trata dos direitos políticos principalmente 
quando é admitido o regime representativo.  
A alínea a) é de uma infelicidade evidente. Não há necessidade de a Constituição dizer que os 
detentores de mandatos eletivos têm o dever de prestar contas aos seus eleitores. Isso constitui 
obrigação mais óbvia e mais primária do mandatário. Aliás, tal obrigação é ínsita do regime 
republicano representativo. O princípio vale mais do que a norma.  
As demais alíneas cuja supressão se propõe são temas do Código Eleitoral.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o item IV e suas alíneas, do a art. 27.  
O mandato, por ser o elemento básico da democracia representativa, não pode deixar de ser 
disciplinado na Constituição. 
   
   EMENDA:07827 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   No inciso I do art. 27 do Projeto de  
Constituição, suprima-se a alínea "d" e dê-se a  
seguinte redação às alíneas "b" e "c":  
b) o alistamento e o voto são direitos de  
todo maior de dezesseis anos, exceções feitas ao  
militar conscrito, durante o período de serviço  
militar obrigatório, ao que não saiba exprimir-se  
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em português e ao que estiver privado dos seus  
direitos políticos;  
c) o alistamento e o voto são deveres de todo  
maior de dezoito anos, exceções feitas ao  
analfabeto, ao maior de setenta anos e ao  
deficiente físico, aos quais isso é facultativo. 
Justificativa: 
Com exceção do direito de alistamento e voto para o maior de dezesseis anos, a emenda é, apenas, 
uma reorganização, com vantagens para o entendimento, daquilo que está estabelecido no Projeto.  
A novidade, nem tão nova, porque aprovada na Subcomissão dos Direitos Políticos e na Comissão 
dos Direitos do Homem e da Mulher, é essa proposta, a do direito de alistamento e voto para o maior 
de dezesseis anos. Não é desconhecido, por não ser necessário buscar esse conhecimento em livros 
ou revistas especializadas, que o amadurecimento intelectual, informativo e sexual, das crianças, 
hoje, vem muito mais cedo do que há cinquenta anos. As novas gerações são fisicamente mais fortes 
e mais altas do que as de seus pais (salvo para aqueles bolsões de pobreza em que a deficiência de 
proteínas está degenerando a raça). A informação, pela escola, pelo livro, pelo jornal e sobretudo, 
pela televisão, está praticamente universalizada num país que nos tais cinquenta anos atrás era 
essencialmente agrícola e hoje é predominantemente urbano. O espaço dedicado à Política, nos 
meios de comunicação de massa, é muito grande, se comparado a outros setores da atividade 
humana brasileira (excetuado o esporte); e está dentro da tradição do que Oliveira Vianna 
considerava interessante desproporcionado, ao compará-lo com o de outros povos. De resto, é 
preciso atrair esta juventude para a meditação dos problemas da sua “Polis”, e não aliená-la para a 
cultura estrangeira, como parece ser dos desígnios dos impatriotas.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:07876 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "d", item II, do artigo 27 a  
seguinte redação, acrescentando-se alínea "i":  
"d) para concorrerem a outros cargos, o  
Presidente da República, os Governadores de Estado  
e os Prefeitos devem renunciar 6 (seis) meses  
antes do pleito":  
"i) os Vice-Governadores e dos Vice-  
Prefeitos, desde que não ocupem os postos do  
titular, ficam dispensados do afastamento para  
efeito de desincompatibilização". 
Justificativa: 
Não influenciando na condução do processo sucessório, e ocupando cargos puramente nominais, no 
período pré-eleitoral, os Vice-Governadores de Estado e os Vice-Prefeitos não precisariam renunciar 
aos seus mandatos. Para tanto, o requisito exigido seria, simplesmente, o de não ocuparem o posto 
do titular dos cargos vagos.  
Parecer:   
   A Emenda exclui da redação das alíneas "c" e "d" do item II do artigo 27, os Vice-Governadores e 
Vice-Prefeitos.  
Entendemos que a inelegibilidade também deve atingir os detentores dos referidos cargos eletivos, 
razão por que somos pela manutenção da redação desses dispositivos constitucionais. 
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   EMENDA:07877 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b", item II, do artigo 27 a  
seguinte redação:  
b) São inelegíveis os inalistáveis e os  
menores de dezesseis anos; 
Justificativa: 
A emenda proposta justifica-se pelo alto grau de compreensão da juventude brasileira, cada vez mais 
informada sobre a temática política e, por conseguinte, mais capacitada para o exercício da 
cidadania.  
É falacioso o argumento de que os jovens, atualmente estão alienados em consequência dos últimos 
anos de autoritarismo e seriam, destarte, presa fácil da demagogia eleitoreira.  
Daí o rebaixamento da idade-limite, de dezoito para dezesseis anos encontrar arrimo na realidade 
nacional.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezessete anos de idade.  
Nessa idade o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício do voto, apesar da 
modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:07998 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA No. ... AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Substitua-se a alínea "a" do inciso IV do  
artigo 27 (o mandato) pelo seguinte texto:  
Art. 27 ................................... 
IV - ........................................... 
a - os detentores de mandatos eletivos têm o  
dever de prestar contas de suas atividades aos  
eleitores, e, tratando-se de parlamentares com a  
cobertura financeira dos respectivos partidos, com  
os recursos do Fundo Partidário. 
Justificativa: 
Além do Fundo Partidário que advém das muitas recolhidas pela Justiça pela Justiça Eleitoral, o 
projeto em debate inclui uma subvenção dos cofres públicos aos partidos (§ 4° do inciso V do art. 29), 
inclusive para suas “atividades permanentes”.  
Esse Fundo Partidário e recursos de outras fontes, inclusive de rendimentos de ações e imóveis que 
alguns partidos possuem, devem ser utilizados para a divulgação da atividade dos parlamentares. Os 
Executivos têm recursos próprios no orçamento para a divulgação de suas obras.  
Os parlamentares, em geral, carecem desses recursos para divulgar suas atividades, prestando conta 
de seu mandato aos eleitores. Essa divulgação serve não apenas o parlamentar, mas, especialmente 
o partido, pois a impressão deixada junto à comunidade pelo trabalho desenvolvido pelos seus 
representantes reflete no conjunto em benefício da própria legenda e a fortalece para as eleições.  
Um senador ou deputado pode ter um determinado fichário de pessoas, mas jamais pode afirmar que 
são essas os seus eleitores. Em geral, alguns, alguns não o são o os demais são poucos em 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 297  

 

proporção aos votos recebidos. Para alcançar os demais, é aconselhável que o partido, igualmente 
interessado na divulgação, patrocine essa prestação de contas.  
O texto da alínea a, como está redigido, baila como uma frase solta no texto constitucional: “os 
detentores de mandatos eletivos têm o dever de prestar contas de suas atividades aos eleitores”.  
A emenda que apresentamos torna a proposta eficaz, distinguindo os que têm força executiva e os 
que no parlamento, dependem dos recursos do partido para essa divulgação.  
Parecer:   
   Pretende o autor alterar o texto da alínea IV do art.27, a fim de "distinguir os que têm força 
executiva e os que no parlamento, dependem dos recursos do partido para essa divulgação."  
Entendemos que deve ser mantida a redação da citada alínea, porque não deve haver distinção entre 
os detentores de mandatos eletivos. 
   
   EMENDA:08072 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescenta alínea ao inciso IV, do Mandato,  
do Artigo 27  
O inciso IV, do Artigo 27, passa a ter a  
alínea "e", com a seguinte redação:  
Art. 27 - ................................ 
IV - O mandato  
e) fica vedada a prorrogação de mandatos  
de funções públicas eletivas. 
Justificativa: 
Ao longo dos tempos, temos assistido à prorrogação indiscriminada de mandatos, em casuísmos 
legais que visavam alterar a vontade popular e deter o avanço das forças democráticas neste país. 
Acreditamos que tais fatos não devem repetir-se, sobretudo pela violência que a prorrogação encerra 
contra o sistema eleitoral e contra o princípio de voto.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda de vedar a prorrogação de mandatos.  
Mandatos somente poderão ser prorrogados por determinação constitucional. De nada valerá a 
proibição, se, posteriormente, uma Emenda Constitucional determinar a prorrogação, revogando a 
norma que o autor pretende estabelecer. 
   
   EMENDA:08098 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 27, inciso I,  
alínea "d".  
Dê-se à alínea "d", do inciso I, do Art. 27,  
do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 27 - ................................. 
d) Os militares serão alistáveis, desde que  
oficiais, aspirante e oficiais, guardas-marinha,  
subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos  
das escolas militares de ensino superior para  
formação de oficiais. 
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Justificativa: 
Visamos com a presente emenda estabelecer a tradição do direito Constitucional pátrio que sempre 
adotou o ponto de vista contrário ao voto de suboficiais e de soldados. Devemos aduzir que o texto 
que propomos consta, praticamente, de todas as Constituições brasileiras.  
Todos sabemos que o militar é tão cidadão como o médico, o engenheiro civil, o advogado, o 
funcionário público civil e participa, igualmente, das angústias e das aspirações de todo brasileiro que 
tenha, por objeto o desenvolvimento, a segurança e a grandeza do País. Porém, não podemos 
obliterar que como profissional tem um status que lhe impõe no âmbito da sociedade uma posição 
própria inconfundível, que apesar de não ser nem igual, nem superior à do civil, difere bastante deste.  
Assim é que as suas responsabilidades marcantes na preservação da Ordem têm orientado o 
legislador no sentido de deixá-los o mais possível à margem das paixões políticas. É sabido que no 
nosso País o Tribunal Superior no período eleitoral é constantemente chamado a assegurar a lisura 
dos pleitos e o faz enviando forças militares.  
Entendemos, assim, de bom alvitre manter em condições de bem prestarem esses serviços um 
contingente razoável de briosos soldados brasileiros, mantendo, do mesmo passo, as tradições 
constitucionais, como assinalamos, anteriormente.  
Parecer:   
   Trata a Emenda do alistamento eleitoral dos militares, nos termos da Constituição vigente, ou seja, 
com a exclusão de cabos e soldados.  
Não concordamos com os argumentos do autor.  
Excetuamos do alistamento apenas os conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório. 
   
   EMENDA:08344 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização  
Dê-se nova redação à alínea "b" do inciso II do art. 27:  
Art. 27 - ....................................... 
II - ................................... 
b) são inelegíveis os inalistáveis; 
Justificativa: 
A emenda busca ser coerente ao não permitir que possam ser eleitos os que não puderem se alistar 
de acordo com a lei.  
Parecer:   
   Numa verdadeira democracia participativa somente são inelegíveis os inalistáveis.  
Contudo, ainda não atingimos tão elevado grau de maturidade política, razão por que somos 
contrários à pretensão do autor. 
   
   EMENDA:08393 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO SAMPAIO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item II, do art. 27, a  
seguinte alínea:  
"i) são inelegíveis, nos pleitos  
proporcionais, os Secretários de Estado, salvo se  
detentores de mandato eletivo e para o mesmo cargo". 
Justificativa: 
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Não se trata de impedir apenas a influência do Poder Econômico n os pleitos, mas é preciso evitar 
que os detentores de Cargos administrativos possam valer-se deles, para garantir sua eleição para 
vereadores, deputados estaduais e federais e senadores.  
Entretanto, poderão candidatar-se, caso tenham outro mandato eletivo –vereador, deputado ou 
senador – à renovação de mandato.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:08710 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Altera o art. 27, I, b e II, b, que passarão  
a ter, respectivamente, a seguinte redação:  
Art. 27, I, b - são obrigatórios o  
alistamento e o voto dos maiores de dezesseis  
anos, salvo para os analfabetos, os maiores de  
setenta anos e os deficientes físicos.  
Art. 27, II, b - são inelegíveis os  
inalistáveis e os menores de dezesseis anos. 
Justificativa: 
Esta proposta, objetiva estabelecer em dezesseis anos a idade para o alistamento eleitoral.  
Levando-se em consideração o avanço tecnológico dos meios de comunicação social, a crescente 
urbanização, o maior interesse pelo ensino, temos que a juventude, atualmente, tem a sua disposição 
mecanismos que permitem e aceleram a sua conscientização dos problemas comunitários.  
O alistamento eleitoral é ato de Direito Público que não interfere necessariamente nos domínios do 
Direito Privado.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:08810 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação da  
letra "d" do item I do Art. 27,  
que passará a ter a seguinte redação:  
d) - os militares são alistáveis. 
Justificativa: 
No sentido amplo do texto constitucional o presente dispositivo é uma redundância já que a letra b, do 
mesmo artigo, diz que são obrigatórios o alistamento e o voto. A explicitude defina, sempre de melhor 
forma, o alcance da medida proposta. Como a proibição do alistamento e a proibição do voto dos 
militares foram uma constante, no passado, optamos pela manutenção formal do assunto, alterando, 
entretanto, a redação.  
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Estabelece, contudo, a letra b que são obrigatórios, o voto e o alistamento, razão pela qual não 
podemos discriminar parte dos membros da sociedade civil pelo fato de estarem, 
circunstancialmente, conscritos.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda de estender, também aos conscritos, o alistamento eleitoral.  
O projeto permite o alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no serviço inicial.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Esses militares não devem, portanto, participar do pleito. 
   
   EMENDA:08815 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   O "caput" do art. 27 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 27 - São direitos políticos. 
Justificativa: 
A exclusão do vocábulo “invioláveis” é conveniente porque em o mantendo fatalmente ocorrerá 
confusões, até podendo haver a interpretação de que o disposto neste artigo não seja passível da 
ação da justiça.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda de suprimir do caput do artigo 27 do Projeto a palavra "invioláveis".  
Não procedem os argumentos apresentados na justificação, razão por que somos pela manutenção 
da redação do citado dispositivo. 
   
   EMENDA:08927 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado; Alíneas "a", "b" e "c",  
do item IV, do art. 27.  
As alíneas "a", "b" e "c", do item IV, do  
art. 27, passaram a ter a seguinte redação:  
"a - O mandato parlamentar poderá ser  
impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de até  
dois anos após a diplomação, instruída a ação com  
provas conclusivas de abuso de poder econômico,  
corrupção ou fraude, transgressões eleitorais essa  
puníveis com a parte do mandato".  
"b - Salvo decisão liminar do Juiz ante a  
prova dos autos, a ação de impugnação de mandato  
tramita em segredo de justiça."  
"c - Convicto o juiz de que a ação foi  
temerária ou de manifesta má fé, o impugnante será  
condenado à pena de dois a quatro anos de reclusão. 
Justificativa: 
No curso da discussão, no plenário da Subcomissão, do Anteprojeto elaborado pelo nobre Deputado 
LYSANEAS MACIEL, concluímos que as vozes que se fizeram ouvir contra a proposta do VOTO 
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DESTITUINTE não eram, em verdade, contra o novo instituto, mas sim contra a forma em que fora 
apresentando. Afinal, não temos dúvida de que nenhum parlamentar poderia sentir-se em posição 
confortável na convivência inevitável com colegas espuriamente eleitos. Com as emendas acima, 
esperamos contribuir para a aprovação desse dispositivo, que honra esta Subcomissão com um 
destacado marco de seu trabalho, e que amanhã será lembrado como uma das mais significativas 
contribuições da Assembleia Nacional Constituinte para a defesa do prestígio e da credibilidade do 
Poder Legislativo.  
Por último, vale recordar que o VOTO DESTITUINTE, uma novidade recebida com cautela entre nós, 
é um instituto secular, que remonta à Grécia Antiga, presente hoje nas democracias europeias 
ocidentais e na Constituição soviética. Em nosso Hemisfério, o direito de destituir mandatário que 
traem a confiança do eleitorado está enraizado nos Estados que se uniram na Confederação norte-
americana, desde a proclamação da Independência dos Estados Unidos da América.  
Parecer:   
Propõe o autor nova redação para os itens b, c e d do item IV do art. 27, que trata do mandato.  
As alterações propostas não aperfeiçoam o texto dos citados dispositivos.  
Somos pela manutenção da redação dada pelo Projeto. 
   
   EMENDA:08953 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao texto do Projeto de  
Constituição, no Título II, Capítulo I, que trata  
dos direitos individuais, o seguinte dispositivos:  
"São eleitores os brasileiros maiores de  
dezesseis anos, alistados na forma da lei". 
Justificativa: 
O avanço tecnológico dos meios de comunicação social, a massificação do ensino e a crescente 
urbanização, além de outros fatores, permitem e aceleram a conscientização da juventude a respeito 
dos problemas comunitários, regionais e nacionais, tornando-a, a partir dos dezesseis anos e até 
antes, cada vez mais interessada não só na discussão dos problemas políticos, mas especialmente 
interessada em participar ativamente nos partidos e em todo o que eles envolvem. Exemplo maior 
disto foi a expressiva participação de grandes contingentes de jovens e adolescentes no debate e nas 
manifestações públicas que cercaram o episódio histórico da restauração da democracia e da criação 
da Nova República. Mais do que tudo, entretanto, fala mais alto o disposto no art. 39 da Constituição, 
com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 1985, que permite que o eleitor, a 
partir dos dezoito anos de idade, se candidate e se eleja para uma cadeira na Câmara dos Deputados 
Ora, se um Deputado Federal, e um Constituinte o podem ser com dezoito anos de idade, claro está, 
em face da legislação eleitoral, que ele deva ter no mínimo, dois anos anteriores de lides políticas 
efetivas, pelo menos como eleitor. Daí a apresentação desta Emenda.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita.  
 
   
   EMENDA:09021 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: alínea a, inciso I, art. 27  
Dê-se à alínea a, inciso I, art. 27 a seguinte redação:  
"a) o sufrágio é universal, e o voto, igual,  
direto, secreto e proporcional para a Câmara dos  
Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras de  
Vereadores. 
Justificativa: 
Essa emenda objetiva consagrar no texto constitucional o princípio do voto proporcional para as 
eleições para a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, que 
julgamos ser mais democrático e representativo.  
Parecer:   
   Pretende o autor consagrar o princípio do voto proporcional.  
O artigo 97 do Projeto introduz o sistema distrital misto, voto majoritário, direto, secreto e 
proporcional.  
Adotamos o referido sistema eleitoral por entendermos ser o que melhor atende aos interesses da 
classe política, dos partidos, dos eleitores e dos candidatos. 
   
   EMENDA:09287 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se no art. 27, item "b", a  
expressão "dezoito anos" por "dezesseis anos". 
Justificativa: 
O jovem aos 16 anos dispõe de discernimento e informação plenamente suficiente para o exercício 
do direito de voto. A condição de eleitor contribui para o sentimento de participação, integração e 
responsabilidade como cidadão.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:09345 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se as letras "b" e "d" do art. 27, I, do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 27 - ..................................  
I - ........................................  
"Art. a) - São eleitores os brasileiros que,  
à data da eleição, contém dezessete anos ou mais,  
alistados na forma da lei.  
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d) Os militares são alistáveis, exceto os  
conscritos, durante o período do Serviço Militar Inicial". 
Justificativa: 
A redução em uma nos do direito ao alistamento eleitoral representa uma experiência bastante 
promissora. Na adolescência, um ano importa muito no que tange à evolução psicossocial do 
indivíduo.  
No caso dos conscritos, eles prestam serviço militar inicial, não se definindo essa prestação pela 
obrigatoriedade. A utilização da expressão “Serviço Militar Inicial” adapta-se melhor ao espirito da 
proposição, que procura executar da sua abrangência os conscritos. 
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezessete anos de idade.  
Nessa idade o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício do voto, apesar da 
modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:09376 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se a seguinte alínea "e" ao inciso I do Art. 27.  
"e) Lei Criminal estabelecerá penalidades  
rigorosas para os que utilizarem o poder econômico  
para influenciar o processo, desvirtuando o  
significado do voto". 
Justificativa: 
As eleições devem refletir claramente o voto do povo brasileiro, e, portanto, pode e deve ser coibido 
qualquer tipo interferência econômica sobre o processo eleitoral.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:09441 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a alínea b do item I do art. 27, do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 27 ....................................  
..................................................  
I - ........................................  
..................................................  
b) São obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis anos que estejam cursando  
o 2o. grau, salvo para os analfabetos, os maiores  
de setenta anos e os deficientes físicos. 
Justificativa: 
No momento em que decidimos a nova Constituição, somos obrigados a refletir sobre os direitos de 
um segmento social, altamente representativo, não apenas em termos de quantidade, mas também, 
pela nova realidade da juventude brasileira que tem lutado constantemente pelas retomadas sociais e 
transformações políticas.  
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Com a evolução dos meios de comunicação e a consequente informação em todos os níveis, temos 
que o desenvolvimento do poder de escolha tem se aprimorado, fazendo com que o jovem receba 
maior número de conexões estímulo-resposta.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:09551 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à alínea "f" do  
inciso II do art. 27 do Projeto:  
"f) são elegíveis os militares alistáveis de  
mais de dez anos de serviço ativo, os quais serão  
agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos só são  
elegíveis caso se afastem espontaneamente  
da atividade exceto os policiais militares e  
bombeiros militares." 
Justificativa: 
Entendo que aos integrantes das polícias militares e corpos de bombeiros aplicam-se os mesmos 
dispositivos a dualidade de polícias estaduais exige o mesmo tratamento para ambas as instituições.  
Aos funcionários civis é assegurado o direto de afastamento de seu cargo, emprego ou função, 
facultada a opção pela remuneração de um deles, para o exercício do cargo eletivo, cujo tempo de 
serviço será contado para todos os efeitos legais.  
Parecer:   
   Pretende o autor excluir das regras estabelecidas na alínea "f" do item II do art. 27 - Elegibilidade -, 
os policiais militares e bombeiros militares.  
Não concordamos com a exceção proposta, porque todos são militares. Não deve, portanto, haver 
distinções entre eles. 
   
   EMENDA:09642 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera redação da letra "a" do inciso II do  
art. 27, que passará a ter a seguinte redação:  
a - são condições de elegibilidade: a  
nacionalidade, a cidadania, a idade, o alistamento  
e a filiação partidária. 
Justificativa: 
O domicílio eleitoral é um resquício da ditadura. A sua manutenção é um desrespeito à liberdade 
política e uma restrição ao exercício da cidadania.  
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Ao brasileiro, pelo exercício pleno do seu direito de votar e ser votado, cabe a decisão de escolher os 
seus representantes, independente da pessoa residir ou não circunscrição eleitoral. O exercício da 
cidadania é a expressão soberana da manifestação da vontade de cada concidadão.  
Os alistáveis são elegíveis, na mais viva expressão do sentimento democrático. Assim, o fato, de 
alguém morar num lugar, não o credencia mais do que o conhecimento e a consciência de seu 
compromisso para com a comunidade local.  
Parecer:   
   Pretende o autor excluir das condições de elegibilidade o domicílio eleitoral.  
O projeto reduz o prazo de exigência de domicílio eleitoral. A tendência é pela extinção.  
No presente, a exigência da obrigatoriedade do domicílio eleitoral é necessária para evitar as 
incursões dos aventureiros políticos. 
   
   EMENDA:09644 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   A letra b do inciso II, do artigo 27 passa a  
ter a seguinte redação:  
b - são elegíveis os alistáveis. 
Justificativa: 
O exercício da cidadania impõe que os alistáveis sejam elegíveis, sem distinção ou discriminação.  
Parecer:   
   Numa verdadeira democracia participativa somente são inelegíveis os inalistáveis.  
Contudo, ainda não atingimos tão elevado grau de maturidade política, razão por que somos 
contrários à pretensão do autor. 
   
   EMENDA:10115 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 27  
A letra (a) item II do Art. 27 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 27 ....................................  
II ..........................................  
a) São condições de elegibilidade: a  
nacionalidade, a cidadania, a idade, o  
alistamento, a filiação partidária e o domicilio  
eleitoral, na circunscrição por prazo mínimo de um ano; 
Justificativa: 
Justificação oral em plenário. 
Parecer:   
   Cuida a emenda de ampliar o prazo de exigência de domicílio eleitoral estabelecido na alínea a do 
item II do art. 27.  
A tendência do Direito Constitucional moderno é pela redução dos casos e prazos de inelegibilidade, 
inclusive com relação ao domicílio eleitoral. 
   
   EMENDA:10353 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 27, inciso II,  
alínea "c" e "d".  
As alíneas "c" e "d", do inciso II do art. 27  
do Projeto de Constituição a ter a seguinte redação:  
Art. 27 - .................................... 
II - ............................................ 
c) - São inelegíveis para os mesmos cargos: O  
Presidente da República; os Governadores e os  
Vice-Governadores de Estado e do Distrito Federal,  
os Prefeitos e Vice-Prefeitos e quem os houver  
sucedido durante o mandato.  
d) - Para concorrerem a outros cargos, o  
Presidente da República, os Governadores e Vice-  
Governadores de Estado e do Distrito Federal e os  
Prefeitos e Vice-Prefeitos devem renunciar seis  
(6) meses antes do pleito." 
Justificativa: 
Há necessidade de inclusão das expressões “e do Distrito Federal”, nos dispositivos citados, para 
adequar-se o texto com outros dispositivos do Projeto que dispõe sobre eleição direta para 
Governador e Vice-Governador do Distrito Federal, pois cabia inconcebível, permitir-se somente a 
eles o direito à reeleição.  
Parecer:   
   Pretende o autor incluir na redação das alíneas "c" e "d" do item II do artigo 27 do Projeto, a 
expressão "e do Distrito Federal".  
Realmente, há necessidade de compatibilizar o texto com o parágrafo 1o. do artigo 69 do Projeto, que 
trata da eleição do Governador Distrital e do Vice-Governador Distrital.  
A Emenda não está conforme o estatuído nas referidas alíneas, porque incluiu o Vice-Presidente da 
República.  
Somos por sua aprovarão nos termos da subemenda que ora apresentamos.  
Subemenda à Emenda no. 627-9.  
Artigo 27....................................................  
II -...................................................  
c) são irreelegíveis: o Presidente da República, os Governadores e Vice-Governadores de Estado o 
Governador e o Vice-Governador do Distrito federal, os Prefeitos e Vice-Prefeitos, e quem os houver 
sucedido, durante o mandato;  
d) para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores e os Vice-
Governadores de Estado,  
o Governador e o Vice-Governador do Distrito Federal e os Prefeitos e Vice-Prefeitos devem 
renunciar 6 (seis) meses antes do pleito. 
   
   EMENDA:10369 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 27, inciso I, alínea "b"  
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A alínea "b" do inciso I do art. 27 do  
Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 27 ....................................  
I ..........................................  
b) - são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos à data da eleição,  
salvo para os analfabetos, os maiores de setenta  
anos e os deficientes físicos." 
Justificativa: 
A presente emenda vida modificar a redação do dispositivo, sem alteração do mérito, 
estabelecimento que o alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos à data 
da eleição. Com isso, haverá a possibilidade de alistamento antes dos dezoito anos, porem sendo 
exercício do voto um direito daqueles que comtemplam a idade estabelecida, à data da eleição.  
Parecer:   
   Visa a emenda inserir no texto da alínea b do item I do art. 27 a expressão "à data da eleição".  
O texto está completo, sendo desnecessária a pretensão do autor. 
   
   EMENDA:10573 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma, na parte  
relativa à Organização Eleitoral, na Seção I, do  
Capítulo V, do Título II, onde couber:  
"Art. - A lei disporá sobre a forma pela qual  
possam os analfabetos alistar-se e exercer o  
direito do voto." 
Justificativa: 
Esta sugestão reproduz o feliz texto da Emenda Constitucional n° 25, de 1985, a respeito da 
participação do analfabeto nos pleitos. Creio que se deve conceder-lhes o direito do voto; cumpre, 
todavia, para que ele seja alcançado, que a lei especifique a forma com os analfabetos serão 
alistados e, sobretudo, como exercerão esse direito arduamente conquistado. As últimas eleições, 
com seu elevado número de votos em branco ou anulados, faz com que essa questão seja 
repensada.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:10652 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 27, I, "b"  
Modifique-se a redação do art. 27, I, "b", do  
Projeto de Constituição, passando a ser a seguinte:  
ART. 27 - ................................... 
I - ...................................... 
b) O alistamento e o voto são direitos para  
os brasileiros de ambos os sexos, que tenham até à  
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data da eleição, dezoito anos ou mais, salvo as  
exceções dos que cumpram pena imposta por sentença  
transitada em julgado. 
Justificativa: 
A fórmula é simples e abrangente.  
Inova essencialmente num aspecto: voto como direito, não como obrigação. Assim, entendo, 
contribui-se para o despertar de uma sociedade crítica e participativa, verdadeiramente democrática.  
Com essa redação, ainda, dispensa-se a alínea “d”, eis que a extensão de norma permite o voto dos 
militares.  
Contribui-se, portanto, para o “enxugamento” do texto.  
Parecer:   
   A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativos.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico. A obrigatoriedade do voto advém da teoria do 
eleitorado-função.  
É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos; levando ao poder minorias radicais e transformando-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é óbvio que o alistamento também será obrigatório.  
Excetuamos da obrigatoriedade apenas os analfabetos , os maiores de setenta anos e os deficientes 
físicos. 
   
   EMENDA:10680 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 27, letra "b" do  
inciso II do Projeto de Constituição  
A letra "B" do Inciso II no Art. 27 do  
Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
b) São inelegíveis, os inalistáveis e os  
menores de dezesseis anos. 
Justificativa: 
A presente emenda proposta visa a corrigir e reconhecer constitucionalmente o direito aos jovens de 
16 anos, eu acho inconcebível que um país, caminhando a largos passos para sua suprema 
democratização, mais deixem a juventude com idades de 16 anos, fora do processo de escolha de 
seus líderes maiores.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:10681 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
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Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 27, letra "b" do inciso I  
A letra "b" do Inciso I no art. 27 do Projeto  
de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
b) São obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de 16 anos, salvo para os analfabetos,  
os maiores de 70 anos e os deficientes físicos. 
Justificativa: 
A emenda pretende assegurar o direito de voto aos maiores de 16 anos, ressalvando os analfabetos 
e os maiores de 70 anos bem como os deficientes físicos, o reconhecimento constitucional do direito 
de voto aos 16 anos.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:10783 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 27, item I, a parte da  
letra "d", que diz "exceto os conscritos, durante  
o período de serviço militar obrigatório". 
Justificativa: 
A manutenção do texto original é um ato discriminatório, e serve, inclusive, para atrasar o 
aprendizado político desses cidadãos, que, mesmo com título de eleitos na mão, são proibidos de 
exercer um direito seu, que é o de escolher seus governantes.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda de estender, também aos conscritos, o alistamento eleitoral.  
O projeto permite o alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no serviço inicial.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Esses militares não devem, portanto, participar do pleito. 
   
   EMENDA:10841 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   Inclua-se na Seção I do Capítulo V do Título  
II, do Projeto de Constituinte, o seguinte dispositivo:  
"Art. - Os militares serão alistáveis,  
excluídos apenas aqueles que prestam o serviço  
militar inicial".  
"Art. Os militares alistáveis são elegíveis". 
Justificativa: 
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A extensão do voto aos militares em geral, excluindo-se apenas os jovens que prestam o serviço 
militar inicial é dispositivo considerado justo e democrático.  
O que se pretende, ao excluir apenas os conscritos do direito de voto é eliminar a possibilidade de 
que esses jovens mais elevados da instituição militar que acima de tudo tem o dever de ser apolítica 
se deixem envolver pelas inquietudes das disputas político-partidárias, com o consequente 
comprometimento da isenção, da disciplina da hierarquia e da coesão que devem reinar nos quarteis.  
A modificação proposta resgata, no tocante a alistabilidade dos militares, o exercício pleno da 
cidadania a um enorme contingente de cabos e soldados antigos, profissionais plenamente formados, 
que por certo não se deixarão envolver pelas, quase sempre, acaloradas discussões político-
partidárias.  
A exclusão proposta, amplia a abrangência do contingente alistável, comprometendo a isenção 
necessária para o trabalho das Forças Armadas, muitas vezes convocadas pelo Poder Judiciário para 
atuarem na garantia dos pleitos eleitorais.  
Parecer:   
   A Emenda visa a eliminar as restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições, consubstanciadas na alínea f do item II do art. 27, têm por objetivo preservar os 
quartéis da politização e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões políticas nas fileiras 
militares.  
Como se trata de motivo relevante, somos contrário à pretensão do autor. 
   
   EMENDA:11115 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprime-se a letra F do inciso II do art. 27.  
Pela supressão. 
Justificativa: 
A participação dos brasileiros alistados como eleitores, nos processos eleitorais, é importante e 
indispensável ao processo democrático.  
O tempo de serviço não pode impedir a condição de elegibilidade do militar, tampouco encontro 
justificativa razoável, quando buscamos a participação em igualdade de condições.  
Trata-se, também, de impedir mais discriminações aos militares.  
Parecer:   
   A Emenda visa a eliminar as restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições, consubstanciadas na alínea f do item II do art. 27, têm por objetivo preservar os 
quartéis da politização e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões políticas nas fileiras 
militares.  
Como se trata de motivo relevante, somos contrário à pretensão do autor. 
   
   EMENDA:11119 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimam-se o texto do item III e suas duas  
alíneas "a" e "b", (A CANDIDATURA), do art. 27, do  
Capítulo V do Título II - transpondo-se a alínea  
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"b" para o item IV (O MANDATO) e retirando-se do  
Projeto a alínea "a", que já está implícita na  
alínea "a "do item II (A ELEGIBILIDADE). 
Justificativa: 
A matéria da letra “b” do item III está intimamente vinculada à matéria sob a epigrafe MANDATO, e, 
assim, devem permanecer as normas no mesmo item IV, abrangente.  
A norma da alínea “a” do item II, e, assim, é repetição desnecessária.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a alínea "a" e "b" do item III do art. 27, além de acrescentar nova alínea 
ao item IV, com o conteúdo da citada alínea "b".  
As normas sobre candidatura e mandato disciplinadas nos referidos itens devem ser mantidos, por se 
tratar de matéria de grande importância para a classe política.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:11139 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Alínea "a", inciso I, art. 27  
Dê-se à alínea "a", inciso I, art. 27 a  
seguinte redação:  
a) o sufrágio é universal, e o voto, igual,  
direto, secreto e proporcional para a Câmara dos  
Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras de  
Vereadores. 
Justificativa: 
Essa emenda objetiva consagrar no texto constitucional o princípio do voto proporcional para as 
eleições para a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, que 
julgamos ser mais democrático e representativo.  
Parecer:   
   Pretende o autor consagrar o princípio do voto proporcional.  
O artigo 97 do Projeto introduz o sistema distrital misto, voto majoritário, direto, secreto e 
proporcional.  
Adotamos o referido sistema eleitoral por entendermos ser o que melhor atende aos interesses da 
classe política, dos partidos, dos eleitores e dos candidatos. 
   
   EMENDA:11152 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Reúnam-se em um só número o nº. 2 e o nº. 4,  
da letra "e" do item II, (A Elegibilidade), do  
art. 27, do Capítulo V do Título II, como segue:  
"e)  
1 -  
2 - a normalidade e legitimidade  
3 - a probidade administrativa e a moralidade  
para o exercício do mandato." 
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Justificativa: 
A permanecer a norma da letra “e” do item II, que se conjuga com a inserida na letra “b” do mesmo 
item, devem ser reunidos em um só os dois dispositivos apresentados, no Projeto, separadamente.  
Ambos – probidade administrativa e moralidade são componentes da mesma exigência fundamental 
para o exercício de mandatos públicos, e não devem estar separados no contexto constitucional.  
Parecer:   
   Pretende o autor reunir em um só número, os números 2 e 4 da alínea 'e' do item II, que trata da 
elegibilidade.  
A matéria, como está disposta nos números de 1 a 4 da referida alínea, estabelece de modo mais 
técnico, os princípios que regem as inelegibilidades. 
   
   EMENDA:11165 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação ao final da alínea "a" do  
item IV (O Mandato), do art. 27 do Capítulo V do  
Título II, como segue:  
"a) Os detentores de mandatos eletivos têm o  
dever de prestar, conforme dispuser a lei, contas  
periódicas de suas atividades ao povo. 
Justificativa: 
O preceito é altamente salutar e democrático e merece permanecer no texto constitucional, como 
inovação que irá ensejar maior grau de responsabilidade dos mandatários perante seus 
representados.  
Pode a norma, entretanto, se fortalecida com a inclusão da palavra PERIÓDICAS – para que não 
pareça que a prestação de contas seria só ao final do mandato; e, ainda, com a substituição da 
palavra ELEITORES por POVO – eis que os eleitores são inidentificáveis e o dever do mandatário é 
COM TODO O POVO e não somente com os seus eleitores possíveis.  
Parecer:   
   Pretende o autor alterar o dispositivo que trata da prestação de contas de suas atividades aos 
eleitores pelos detentores de mandatos eletivos.  
Somos pela supressão da alínea "a" do item IV do art. 27.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11177 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação à alínea "a" do item II (A  
Elegibilidade), do art. 27, do Capítulo V do  
Título II, como segue:  
"a) lei complementar estabelecerá as  
condições de elegibilidade, fundadas nestes  
pressupostos básicos: a nacionalidade e a  
cidadania; o alistamento eleitoral, o domicílio  
eleitoral e a filiação partidária; prazos mínimos  
para o domicílio e a filiação eleitorais"; 
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Justificativa: 
O preceito é salutar e indispensável. Entretanto, melhor estará com a redação ora apresentada que 
reordena a formulação dos princípios e remete a normatização definitiva para a lei complementar, 
evitando instituir condições que na Constituição ficariam extremamente rígidas, o que não se coaduna 
por completo com a dinâmica política.  
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação do item II do art. 27, afim de que a matéria seja 
reordenada.  
Somos pela manutenção da redação do citado dispositivo, que trata da elegibilidade. 
   
   EMENDA:11280 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- incluir no art. 27, inciso I do Projeto de  
Constituição a alínea e)  
e) São facultativos a alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis e menores de dezoito  
anos, bem como dos maiores de setenta anos na data  
da eleição. 
Justificativa: 
O dispositivo proposto corresponde à alínea a), do inciso I do artigo 5º do anteprojeto da Comissão de 
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher e não acatado pelo Relator.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:11345 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva e Aditiva destinada a  
prevenir contra a volta dos "atestados de ideologia".  
Substitua-se a alínea "e" do inciso II do  
art. 27 pela seguinte redação:  
e) Lei complementar estabelecerá outros casos  
de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a  
fim de proteger a normalidade e legitimidade das  
eleições, contra a influência do poder econômico  
ou abuso do exercício da função, cargo ou emprego  
públicos na administração direta ou indireta,  
fixando ainda sanções criminais adequadas ao  
desencorajamento das fraudes nos pleitos.  
Acrescente-se, depois da alínea "b"", do  
inciso III, do art. 27, a seguinte alínea:  
c) salvo os casos de inelegibilidade  
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expressos nesta Constituição, por motivo de  
exercício anterior de outros cargos e de  
parentesco, nenhum cidadão, no gozo de seus  
direitos políticos, poderá ser impedido de  
disputar cargos eletivos, desde que tenha sido  
incluído em lista organizada em decorrência de  
prévia consulta interna em partido e preencha os  
requisitos de idade e nacionalidade, quando exigidos. 
Justificativa: 
O Projeto permite, em sua redação atual, na alínea e) do inciso II do art. 27, estabelecer 
inelegibilidade, “tomando em conta a vida pregressa dos candidatos, a fim de proteger: I – o regime 
democrático; 2 – a probidade administrativa e 3 – a moralidade para o exercício do mandato.  
A intenção do dispositivo poderá até ser louvável, com finalidade de impedir a participação de 
pessoas inidôneas na disputa eleitoral.  
Entretanto, para comprovar que a ideologia do candidato é democrático, que nunca praticou peculato 
e que mantém comportamento social correto, a maneira possível será apresentado atestados 
policiais.  
A manutenção desses requisitos representa um retrocesso. Também o art. 64 do Anteprojeto da 
Comissão Afonso Arinos manteve essas exigências do art. 151 da Constituição de 1969, para a 
disputa de cargos eletivos, o que, lamentavelmente, permitiria manipulações no caso de candidaturas 
indesejáveis ao Poder Executivo e a volta dos atestados de ideologia passados pela política, de tão 
nefasta memória.  
A proposição visa a afastar esses riscos à democracia.  
A incompatibilidade será vista posteriormente à eleição, com a recusa do eleitorado ao nome do 
candidato.  
É assim nas constituições e na legislação moderna da Europa.  
Parecer:   
   Cuida a emenda de inelegibilidade. Quanto à alínea 'e', entendemos que deve ser mantida sua 
redação final.  
No que se refere à nossa alínea que o autor pretende inserir no item III do art. 27, somos por sua 
rejeição. 
   
   EMENDA:11368 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Renumerando-se os Títulos IV, V, VII, VIII,  
IX e X do Projeto de Constituição, como Títulos  
III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, respectivamente,  
dê-se ao Título II a seguinte redação:  
Título II da Nacionalidade, dos Direitos  
Políticos e dos Partidos Políticos.  
Capítulo I   
[...] 
Capítulo II  
Dos Direitos Políticos  
Art. 21 - O alistamento e o voto são direitos  
políticos invioláveis.  
§ 1o. - O sufrágio é universal e o voto,  
igual, direto e secreto.  
§ 2o. - O alistamento e o voto são  
obrigatórios para os brasileiros que, à data da  
eleição, contem dezoito anos, salvo as exceções  
previstas em lei.  
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§ 3o. - É vedado o alistamento dos que não  
saibam exprimir-se na língua oficial e dos que  
estejam privados, temporária ou definitivamente,  
dos seus direitos políticos;  
§ 4o. - Os militares são alistáveis, exceto  
os conscritos, durante o período do serviço  
militar obrigatório.  
Art. 22 - São condições de elegibilidade:  
I - a nacionalidade;  
II - a cidadania;  
III - a idade;  
IV - o alistamento;  
V - a filiação partidária;  
VI - a domicílio eleitoral, na circunscrição,  
por prazo mínimo de seis meses.  
§ 1o. - São inelegíveis os inalistáveis e os  
menores de dezoito anos.  
§ 2o. - São inelegíveis para os mesmos cargos:  
a) - O Presidente da República;  
b) - os Governadores e Vice-Governadores de  
Estado;  
c) - os Prefeitos e Vice-Prefeitos;  
d) - quem houver sucedido o titular do Poder  
Executivo nos últimos anos do mandato.  
§ 3o. - O Presidente da República, os  
Governadores e Vice-Governadores de Estado, os  
Prefeitos e Vice-Prefeitos devem renunciar seis  
meses antes do pleito para concorrer à reeleição.  
§ 4o. - Lei Complementar estabelecerá outros  
casos de inelegibilidade e os prazos de sua  
cessação a fim de proteger:  
a) - o regime democrático;  
b) - a probidade administrativa;  
c) - a normalidade e legitimidade das  
eleições, que não poderão sofrer a influência do  
poder econômico ou o abuso do exercício de função,  
cargo ou emprego público da administração direta  
ou indireta.  
d) - a moralidade para o exercício do mandato.  
§ 5o. - Os militares alistáveis são  
elegíveis, observadas as seguintes condições:  
a) - serão agregados, pela autoridade  
superior, ao se candidatarem, em contando com mais  
de dez anos de serviço ativo;  
b) - se eleitos, que contam com mais de dez  
anos de serviço ativo passam, automaticamente,  
para a inatividade quando diplomados;  
c) - os de menos de dez anos de serviço ativo  
somente são elegíveis caso se afastem  
espontaneamente da atividade.  
§ 6o. - São inelegíveis, no território de  
jurisdição do titular, o Cônjuge e os parentes por  
consanguinidade ou adoção, até o segundo grau, e  
afinidade conforme a lei;  
§ 7o. - São inelegíveis os condenados em ação  
popular por lesão ou endividamento irresponsável  
da União, dos Estados e dos Municípios, salvo os  
reabilitados conforme a lei.  
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[...] 
Justificativa: 
O disciplinamento da nacionalidade brasileira tem sido feito de maneira quase uniforme nas 
Constituições pátrias. A aceitação unânime das regras estabelecidas pela Constituinte de 1980 a, 
ligeiramente alteradas, evidencia a conveniência de sua manutenção, corrigida a distorção havida na 
Carta de 1967, ao desdobrar nas alíneas “b” e “c” do item I do artigo 145 (redação atual) o dispositivo 
no item II do artigo 129 da Constituição de 1946.  
Por outro lado, a permissão de o brasileiro adquirir outra nacionalidade (prevista no artigo 21 do 
Projeto), contraria a tradição brasileira e princípios de Direito Internacional que recomendam evitem 
os Estados o surgimento de casos de polipátrida. Parece-nos mais prudente permitir, com nas 
Constituições de 1946 (artigo 137) e de 1981 (§ 3º do artigo 71) a reaquisição da nacionalidade 
brasileira, que, evidentemente, reintegrará o ex-nacional ao “status que ante”, isto é, se nato com a 
reaquisição assim sê-lo-á e naturalizado, se essa era a qualificação.  
Não nos parece, ainda, prudente ampliar, como o fez o Projeto no item II do artigo 19, os benefícios 
de naturalização facilitada a todos os originários dos países de língua portuguesa. O tratamento 
especial dado pela Constituição de 1946 (Artigo 129, IV) aos portugueses teve por base, não o idioma 
português, como se impôs no Projeto, mas aos laços de afetividade que nos unem a Portugal, 
considerado Pátria-irmã.  
O Capítulo II fica reservado aos Direitos Políticos e um dos objetivos da Emenda é atender a técnica 
e a linguagem legislativa utilizada no Brasil. Entendemos, ainda que a inelegibilidade prevista no 
Projeto (Art. 27, II, g) deve restringir-se aos parentes em segundo grau.  
Parecer:   
   A emenda proposta merece ser acolhida parcialmente, tendo em vista, a série de objeções que 
encerra em relação ao Projeto, bem como, pelas sugestões de elevada postura jurídica que retratam. 
Excetuando-se por alguns dispositivos que não se enquadram na perspectiva do substitutivo, deverá, 
pois ser em muito aproveitada.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:11564 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- Suprimir da alínea d), inciso I do artigo  
27 do Projeto de Constituição a expressão: "exceto  
os conscritos, durante o período de serviço  
militar obrigatório". 
Justificativa: 
Não se justifica no regime democrático diminuir a cidadania e retirar dos conscritos o direito de 
escolherem livremente os seus representantes. A orientação do anteprojeto fere os direitos políticos 
do Cidadão, e conflita com o disposto no inciso I do artigo 5° do anteprojeto da Comissão da 
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda de estender, também aos conscritos, o alistamento eleitoral.  
O projeto permite o alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no serviço inicial.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Esses militares não devem, portanto, participar do pleito. 
   
   EMENDA:11579 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- suprimir a alínea e), inciso II, do artigo  
27 do projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O dispositivo questionado mantém a exigência de “atestados” para os candidatos a cargos eletivos, o 
que lamentavelmente poderá se prestar a manipulações a vedações de candidaturas indesejáveis ao 
sistema de poder.  
A proposição visa afastar esses riscos à democracia, já que o dispositivo é incompatível com os 
princípios que norteiam o projeto.  
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da alínea "e" do item II do art. 27 que trata da inelegibilidade, sobre a 
alegação de que o referido dispositivo mantém a exigência de "atestados" para os candidatos a cargo 
eletivo.  
Somos pela manutenção dos princípios de inelegibilidade estabelecidos na citada alínea. 
   
   EMENDA:11594 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
- A alínea a) inciso II do art. 27 do Projeto  
de Constituição deve ter a seguinte redação:  
a) São condições de elegibilidade: a  
nacionalidade, a cidadania, a idade, o  
alistamento, a filiação partidária e o domicílio  
eleitoral, na circunscrição, pelo prazo mínimo de  
dois anos. 
Justificativa: 
A emenda visa ampliar o prazo de domicilio eleitoral de seis meses para dois anos, como forma de 
evitar a pirataria eleitoral, o fisiologismo e os atos e candidaturas de última hora, que em muitas 
circunstâncias não mantém a mínima vinculação com a circunscrição.  
Parecer:   
   Pretende o autor elevar o prazo de exigência da obrigatoriedade do domicilio eleitoral para dois 
anos.  
A tendência do Direito Constitucional Moderno é pela redação dos casos e prazos de inelegibilidade.  
Somos pela fixação do prazo mínimo em seis meses. 
   
   EMENDA:11597 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir do texto do projeto de Constituição  
a alínea f), inciso II do artigo 27. 
Justificativa: 
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A emenda reproduz o inciso I do artigo 20 do anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Sistema 
eleitoral e partidos políticos.  
Ao direito a filiação corresponde uma obrigação/dever de fidelidade ao programa, estatutos e 
decisões partidárias. Em face dessa característica, e como forma de preservar a fidelidade dos 
programas partidários, deve ser reconhecido aos partidos políticos a decisão pelo ingresso de seus 
membros na agremiação.  
Parecer:   
   A Emenda visa a eliminar as restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições, consubstanciadas na alínea f do item II do art. 27, têm por objetivo preservar os 
quartéis da politização e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões políticas nas fileiras 
militares.  
Como se trata de motivo relevante, somos contrário à pretensão do autor. 
   
   EMENDA:11676 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO II, CAPÍTULO V,  
SEÇÃO I, ARTIGO 27, ITEM I-C.  
No item, alínea "c" do art. 27 do projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização,  
substitua-se a expressão "língua oficial" por  
"língua nacional". 
Justificativa: 
Nos países, como o Brasil, onde, pelo menos sistematicamente, não há mais de um idioma, nem 
dialeto, inexiste língua oficial, mas, como na tradição vocabular, “língua nacional”.  
Parecer:   
   Louvável reparo, a intenção objetivada pelo autor será alcançada. 
   
   EMENDA:11696 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se na alínea h, do inciso II, do  
artigo 27, o seguinte:  
"...Distrito Federal, Territórios...". 
Justificativa: 
Como está disposto, pode-se levar o patrimônio do Distrito Federal e dos Territórios e, nem por isso, 
o responsável estaria inelegível.  
A emenda corrige o equívoco.  
Parecer:   
   Pretende o autor incluir no texto da alínea "h" do item II do art. 27, após a palavra "município", a 
expressão "ao Distrito Federal e aos Territórios".  
Concordamos com o acolhimento da proposta nos termos do substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:11733 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao item I do art. 27, da  
Seção I do Cap. V, do Título II, para melhor  
especificar o ato político:  
"I - O ALISTAMENTO ELEITORAL E O VOTO"". 
Justificativa: 
Além do eleitoral, há também o alistamento partidário (a filiação), o militar, o sindical – e poderá haver 
outros tipos de alistamentos.  
É, assim, conveniente nominar, no texto, que o alistamento é o ELEITORAL. 
Parecer:   
   Propõe o autor imprimir nova redação ao item I do art.27, afim que conste do texto a expressão 
"alistamento eleitoral".  
Entendemos desnecessária a palavra eleitoral, tendo em vista que a matéria está disciplinada no 
Capítulo dos direitos políticos. 
   
   EMENDA:11737 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o texto da letra "b" do item I,  
do art. 27, da Seção I, do Capítulo V, do Título  
II na parte que trata "Dos Direitos Políticos"  
estatuindo nova regra sobre o alistamento e voto,  
para admitir aqueles direitos aos maiores de 16  
anos, facultativamente:  
"b) são obrigatórios o alistamento eleitoral  
e o voto dos maiores de dezoito anos e  
facultativos para os maiores de dezesseis e  
menores de dezoito anos, os maiores de setenta  
anos, os analfabetos e os deficientes físicos". 
Justificativa: 
Deve ser facultado aos maiores de 16 anos e menores de 18 anos, como é aos maiores de 70 anos, 
o direito de, se estiverem motivados politicamente, alistarem-se para votar. 
Inclusive como fórmula intermediária entre os que desejam permitir ou estabelecer o voto obrigatório 
para os maiores de 16 anos e os que pensam em manter o atual limite de 18 anos.  
A fórmula ora proposta é conciliadora dos dois extremos e poderá ser benéfica para elevar a 
representatividade eleitoral brasileira estimulando os jovens à participação política, mais cedo, 
objetivando à ampliação do clima democrático nacional.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:11738 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Ao art. 27, item IV, sua letra b, que,  
suprimida a palavra "parlamentar", passa a esta forma:  
"b) - o mandato poderá ser impugnado ante a  
Justiça Eleitoral no prazo de até 06 (seis) meses  
após a diplomação, instruída a ação com provas  
conclusivas do abuso de poder econômico, corrupção  
ou fraude e transgressões eleitorais." 
Justificativa: 
Melhor é eliminar a palavra “parlamentar”. Não fica lógico ser impugnável o mandato parlamentar e 
não o executivo.  
Parecer:   
   Cuida a emenda de eliminar a palavra "parlamentar" do texto da alínea "b" do item IV do art. 27.  
Optamos pelo termo mais abrangente de mandato eletivo, nos termos do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:11739 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA  
- Acrescentem-se ao art. 27, I, entre as  
alíneas "a" e "b", nova alínea, renumerando-se as seguintes:  
"b" - São eleitores os brasileiros maiores  
de 18 anos à data da eleição, alistados na forma da lei"  
- Dê-se nova redação à atual alínea "b", renomeando-a como "c":  
"c" - O alistamento e o voto são  
obrigatórios, salvo para os analfabetos, os  
maiores de setenta anos e os deficientes físicos.  
- Introduza-se nova alínea, que será a "f":  
"f" - Poderão votar nas eleições municipais,  
desde que se alistem na forma de lei, os  
estrangeiros legalmente residentes no país há mais  
de dez anos contínuos, que tenham cônjuge ou filho  
brasileiros. 
Justificativa: 
A redação do inciso I do art. 27 do Projeto dá a impressão de que os estrangeiros são eleitores. Daí 
porque se sugere a inserção da nova alínea “b”, com modificação da redação da alínea “c”, para 
compatibilizá-la com a anterior, E, para os estrangeiros legalmente residentes no país há mais de dez 
anos contínuos, que tenham cônjuge ou filho brasileiros, abre-se a oportunidade de votarem nas 
eleições municipais, em reconhecimento a essa importante força de trabalho que contribuiu par a 
grandeza do país de adoção do cônjuge ou dos filhos.  
Parecer:   
   Pretende o autor acrescentar e alterar alíneas do item I do art. 27.  
Entendemos que as alíneas do referido item, com a redação atual, preenchem os requisitos do 
alistamento e voto. 
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   EMENDA:11740 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se, onde couber, no art. 27, mais este item:  
" - São, também, inelegíveis os condenados  
irrecorrivelmente por ilícitos de que decorra  
incapacidade moral;" 
Justificativa: 
Em funções igualmente importantes – tal é o caso da advocacia a exigência da idoneidade moral é 
permanente e, naturalmente, pelo exposto, a de que não tenha o interessado sido capacitado 
moralmente em face da prática de crime que a isto conduza.  
Não vemos porque a condenação irrecorrível por crime que importe incapacidade moral ao seu 
praticante não impeça a candidatura a cargo eletivo, onde deve ter primazia, em matéria de 
requisitos, a idoneidade da pessoa.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:11741 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Ao art. 27, item IV, sua letra "d", que deve  
ser eliminada do texto do Projeto. 
Justificativa: 
Primeiramente, o tema do dispositivo não constitui matéria constitucional.  
Depois, está contido na própria legislação ordinária penal – o Código penal já acolhe a figura da 
denunciação caluniosa -, que é o lugar onde a acusação temerária, expressa no preceito que 
eliminamos, deve vir definida como crime.  
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da alínea 'd' do item IV do art. 27.  
O estatuído na referida alínea integra as regras que disciplinam a impugnação do mandato 
parlamentar. 
   
   EMENDA:11742 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao art. 27, item IV, sua letra "b", à qual se  
acrescerá, após a palavra "eleitorais" o que segue:  
"IV - O Mandato.  
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............................................  
b) ..........................................  
ou condenação irrecorrível por ilícito que  
importe em incapacidade moral". 
Justificativa: 
Deve ficar no rol das causas de impugnações, além das já constantes no dispositivo emendado, a 
condenação irrecorrível por ilícito que importe em incapacidade moral.  
De fato, comprovada judicialmente a incapacidade moral por esta forma é o sentenciado Inapto ao 
desempenho do cargo público, onde a idoneidade deve ser requisito permanente.  
Parecer:   
   Pretende o autor acrescentar na parte final da alínea "b" do item IV do art. 27, a expressão "ou 
condenação irrecorrível por ilícito que importe em incapacidade moral".  
Entendemos desnecessária a inclusão da matéria no texto da referida alínea. 
   
   EMENDA:11825 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização.  
Suprima-se da alínea "b" do inciso I do  
artigo 27, a seguinte expressão:  
"salvo para os analfabetos, os maiores de 70  
(setenta) anos e os deficientes físicos:" 
Justificativa: 
Pretende-se, com esta emenda, retirar a expressão coma referida, para evitar que o texto do Projeto 
de Constituição contenha dispositivos discriminatórios aos analfabetos, aos portadores deficiência 
física e aos maiores de 70 (setenta) anos. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a alínea 'b' do item I do art. 27, que trata do alistamento e voto 
obrigatórios.  
Entendemos que a exceção deve prevalecer no citado dispositivo. 
   
   EMENDA:11999 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação à alínea "h" do inciso II do art. 27.  
h - "são inelegíveis os condenados em ação  
popular por lesão patrimonial provocada à União,  
Estados e Municípios, após trânsito em julgado da  
sentença que expressamente aplique a penalidade,  
salvo os reabilitados conforme a lei." 
Justificativa: 
A proposta visa a restringir a abrangência do atual dispositivo, seja porque a ação popular pode ser 
utilizada para a proteção de bens não patrimoniais, seja porque o amplo rol dos litisconsortes 
necessários acarretaria a incidência automática da sanção de inelegibilidade sobre pessoas que 
eventualmente teriam tido participação mínima no ato lesivo.  
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Ademais, é preciso deixar a critério do juiz, caso a caso, a aplicação de penalidade drástica como a 
inelegibilidade, não olvidando o princípio da presunção de inocência, que alcança os ilícitos 
administrativos, de modo que é necessário aguardar o trânsito em julgado de sentença condenatória.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda da inelegibilidade dos condenados em ação popular por lesão patrimonial 
provocada à União, Estados e Municípios, restringindo a abrangência do atual.  
Entendemos que a redação da alínea 'h' do item II do art. 27 deve ser mantida, nos termos do 
Substitutivo. 
   
   EMENDA:12020 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a alínea "c", do inciso II, do artigo  
27 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 27 - ..................................  
II - ........................................  
c) - são irreelegíveis para os mesmos cargos:  
O Presidente da República, os Governadores e  
Vice-Governadores de Estado, os Prefeitos e Vice-  
Prefeitos, e quem os houver sucedido, durante o  
mandato". 
Justificativa: 
A manter-se no dispositivo o conceito inelegibilidade resulta que jamais e não apenas para mandatos 
imediatamente subsequentes – possam aqueles que ocuparem os cargos de que se cuida ser 
novamente eleitos.  
Assim, a alteração proposta se impõe a fim de qual o seu efetivo sentido, tal qual inscrito no § 1° “a” 
do artigo 152, do vigente texto constitucional seja recuperado.  
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação à alínea 'C' do item II do art. 27, substituindo a palavra 
"inelegíveis" por "irreelegíveis".  
Realmente, a palavra "irrelegibilidade", como está escrita na Constituição vigente, aplica-se a 
mandatos imediatamente subsequentes.  
Contudo, a emenda deixou de incluir o Governador e o vice-governador do Distrito Federal. 
   
   EMENDA:12024 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 27, inciso I, alínea "b"  
Dê-se à alínea "b", inciso I, Artigo 27 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 27 ....................................  
I - ........................................  
b) o alistamento é obrigatório e o voto é  
facultativo para os maiores de dezoito anos, salvo  
os analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos. 
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Justificativa: 
O voto facultativo está consagrado constitucionalmente nas democracias mais avançadas e tem se 
mostrado princípio dos mais eficazes ao aprimoramento das instituições democráticas de diversos 
países. Como direito do cidadão deve ser exercido na sua plenitude, não podendo consequentemente 
ser imposto ou obrigatório, sob pena de descaracterização ou desvirtuamento de seus objetivos.  
Quanto mais livre for o exercício desse direito, mais consciente e representativo será o voto, 
beneficiando a democracia como um todo que se verá fortalecida e respaldada na vontade livre e 
soberana dos cidadãos.  
Impô-lo à população seria negar os princípios básicos de liberdade de manifestação que se pretende 
assegurar num regime democrático.  
A participação política de um país se amplia na proporção direita do fortalecimento ideológico dos 
partidos.  
Pessoas politicamente esclarecidas exercerão seu direito de voto independentemente de sua 
obrigatoriedade ou não, conscientes de que este é o instrumento efetivo de que dispõe para, ainda 
que indiretamente, determinarem o destino de seu país a nível político, econômico e social. Estão 
delineadas aí algumas das razoes que nos levam à colaboração da presente emenda cuja inserção 
no texto constitucional entendemos ser de fundamental importância.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:12070 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no texto do projeto  
de Constituição, na Seção I, Capítulo V, Dos  
Direitos Políticos, do Título II, o seguinte dispositivo:  
Art. Fica assegurado aos Cabos e Soldados  
das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiro da  
ativa e inativa dos Estados, o exercício da  
cidadania do direito de voto e de ser votado através  
do processo eletivo universal. 
Justificativa: 
O direto positivo quanto fixa a capacidade jurídica é motivado por conceitos de habilitação de 
exteriorização de vontade Determinando a capacidade por conceitos tais como sanidade mental está 
vinculando-se a uma verdade fática, biológica de habilitação quando, todavia determina a capacidade 
pela idade ou pela situação especial (dezoito anos para exercer o direito de voto, praças não são 
alistáveis como eleitores) está pressupondo uma inabilidade, criando um impedimento de forma 
meramente dogmática. A utilização de dogmas pelo direito tem valor, desde que encontre respaldo de 
legitimidade, de aceitação e de consenso.  
A situação dos cabos e soldados, ou assemelhados das Polícias Militares e dos Corpos de 
Bombeiros, merece ser revista no que tange à incapacidade eleitoral. De fato, esse regime 
corresponde a um mero dogma posto pelo direito, inspirado em motivação de inabilidade para a justa 
exteriorização da vontade, para influenciar nos destinos políticos da Nação. Essa inabilidade ou 
obstáculo de exteriorização de vontade política, calca-se em que essas pessoas compondo as fases 
da estrutura organizacional e disciplinar das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros, estariam 
sob pressão rígida, viciando a vontade, e, de outro lado, seria inconveniente à ordem e disciplina 
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castrense quaisquer movimentações de ordem político-partidária. As razões não são procedentes 
primeiro, porque o voto é secreto, e, segundo, porque os oficiais exercem esse direito sem qualquer 
prejuízo para a ordem e disciplina dos quartéis. Portanto, Senhores Constituintes, quando o dogma, 
além de afastar-se da realidade, passa a ser um obstáculo aos próprios fins aos quais se destina a 
proteger, passa a ser negação do direito. O direito positivo pode tudo, menos pretender se injusto. 
Como negar, pois, o sagrado e mais elementar direito político a essas pessoas que tanto laboram, 
inclusive com risco potencial e efetivo de suas próprias vidas, pela manutenção do Estado e da 
ordem na comunidade? E um contrassenso absolutamente injustificável.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda de estender, também aos conscritos, o alistamento eleitoral.  
O projeto permite o alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no serviço inicial.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Esses militares não devem, portanto, participar do pleito. 
   
   EMENDA:12408 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação da alínea "b"" do item  
I do artigo 27 do Projeto de Constituição:  
Art. 27 - ..................................  
I - ........................................  
b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis anos, salvo para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos: 
Justificativa: 
A presente emenda parte do princípio que, em nossa sociedade, indivíduos ao atingirem 16 anos 
possuem maturidade e consciência política e anseiam por uma participação ativa na escolha 
daqueles que os representam.  
Como quer que seja, tanto quanto não se deva discriminar os mais velhos, também não se deve 
discriminar os mais novos, obedecendo o limite de 16 anos, dando-lhes a oportunidade de integrar-se 
no processo de escolha de seus representantes.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:12462 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
A letra "g", inciso II do art. 27 passa a ter  
a seguinte redação:  
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Art. 27 ....................................  
II - ........................................  
g ) - A inelegibilidade, no território de  
jurisdição do titular, do cônjuge e dos parentes  
consanguíneos, até o segundo grau do Presidente da  
República, de Governador de Estado ou Território,  
de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro  
dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já  
titular de mandato eletivo. 
Justificativa: 
A redação atual não define com precisão os casos de impedimentos por relação de parentesco.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda da inelegibilidade por parentesco, incluindo o Presidente da República. O 
Substitutivo relaciona apenas o cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o segundo grau, 
afinidade ou adoção, do Prefeito e do Governador. 
   
   EMENDA:12479 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Incluir nos Direitos e Liberdades  
Fundamentais, na Seção I, do Capítulo V, do Título  
II, onde couber:  
Art. - O voto é facultativo. 
Justificativa: 
O voto é um ato de consciência. Não pode ser obrigatório. Além disso, o voto sendo livre torna-se em 
excelente barômetro para medir o prestígio das instituições políticas junto ao povo.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:12624 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   No Projeto de Constituição, Art. 27, altere-  
se e suprima-se dispositivos, na forma abaixo redigida:  
Art. 27 - ................................... 
I - ........................................... 
a) - ......................................... 
b) São obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis anos, salvo para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos:  
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c) Suprima-se  
d) Suprima-se  
II - .......................................... 
a) São condições de elegibilidade; a  
nacionalidade, a cidadania, a idade, o  
alistamento, a filiação partidária e o domicílio  
eleitoral, na circunscrição, por prazo mínimo de  
seis meses;  
b) São inelegíveis os inalistáveis e os  
menores de dezoito anos e os condenados por lesão  
ou endividamento irresponsável da União, dos  
Estados e dos Municípios.  
c) Lei Complementar estabelecerá casos de  
inelegibilidade.  
d) Suprima-se  
e) Suprima-se  
f) Suprima-se  
g) Suprima-se  
h) Suprima-se  
Justificativa: 
Estamos propondo alteração no Art. 27 do Projeto de Constituição, nas partes alusivas aos itens I e II, 
de forma a permitir o alistamento e o voto aos dezesseis anos, e restringir o alistamento aos 
inalistáveis em os condenados por dilapidação do patrimônio público, transferimos para a legislação 
ordinária, outras formas de inelegibilidade.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:12696 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Incluir nos Direitos e Liberdades  
Fundamentais, da Seção I, Capítulo V, Título II,  
onde couber:  
"Art. Dá-se a condição de voto aos maiores  
de dezesseis anos, desde que alistados": 
Justificativa: 
Nos dias de hoje, aos dezesseis anos já se pode dispor de razoável capacidade de discernimento 
político. Além disso, muitos dos cidadãos nessa idade já estão incorporados à força de trabalho 
nacional. Nada justifica, portanto, privá-los, ainda por dois anos, do seu direito de voto. Neste 
particular, o Brasil deve acompanhar o que já é estabelecido em muitos países culturalmente 
desenvolvidos.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:12855 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   
   PROJETO: ART. 27, INCISO II, ALÍNEA F.  
EMENDA SUPRESSIVA: Suprima-se a alínea "f" do  
inciso II do art. 27, que diz:  
"f) - são elegíveis os militares alistáveis  
de mais de dez anos de serviços ativo, os quais  
serão agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos só são  
elegíveis caso se afastem espontaneamente da  
atividade" 
Justificativa: 
Todos os integrantes das PMs e Bombeiros Militares, inclusive Cabos e Soldados, devem ter o direito 
de votar e serem votados, isto é, CIDADANIA PLENA, sem qualquer restrição.  
Parecer:   
   A Emenda visa a eliminar as restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições, consubstanciadas na alínea f do item II do art. 27, têm por objetivo preservar os 
quartéis da politização e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões políticas nas fileiras 
militares.  
Como se trata de motivo relevante, somos contrário à pretensão do autor. 
   
   EMENDA:12894 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Substitua-se a alínea "b", do inciso I, do  
art. 27, pela seguinte:  
"b) São eleitores os brasileiros que, à data  
das eleições, contém dezoito anos ou mais,  
alistados na forma da lei.  
§ 1o. O alistamento e o voto são facultativos  
para os brasileiros de ambos os sexos." 
Justificativa: 
O instituto do voto obrigatório contém, em si mesmo, em contraposição, se o projetamos na 
perspectiva democrática.  
A democracia supõe liberdade, espontaneidade, soberania da consciência. O voto obrigatório soa 
como uma democracia imposta à força, de cima para baixo. Se o instituto poderia ser justificado, em 
épocas anteriores, de afirmação do princípio da universalidade do sufrágio, relativamente a uma 
sociedade então com baixíssimo grau de organização da sociedade civil, hoje perdeu sua razão de 
ser.  
O sufrágio facultativo é natural a uma sociedade civil cada dia mais organizada e consciente de seus 
direitos. Significaria a maturidade de uma comunidade que assume, de baixo para cima, de dentro 
para fora, a consciência do voto, sem precisar que uma determinação constitucional o empurre para a 
urna.  
Parecer:   
   A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativos.  
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Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico. A obrigatoriedade do voto advém da teoria do 
eleitorado-função.  
É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos; levando ao poder minorias radicais e transformando-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é óbvio que o alistamento também será obrigatório.  
Excetuamos da obrigatoriedade apenas os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes 
físicos. 
   
   EMENDA:12896 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, na Seção I, do  
Capítulo V, do Título II:  
Acrescente-se ao Projeto de texto  
constitucional, na parte relativa aos Direitos  
Políticos, a seguinte norma:  
"São alistáveis como eleitores os militares  
em geral, inclusive os integrantes das Polícias Militares". 
Justificativa: 
A Carta Política ainda vigente determina o § 2° de seu art. 147, que são alistáveis como eleitores ou 
militares, desde que oficiais, aspirantes a oficiais guardas-marinha, subtenentes ou suboficiais, 
sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para formação de oficiais.  
O texto constitucional, por conseguinte, exclui dentre os cidadãos alistáveis os cabos e soldado das 
três Forças Armadas e das Polícias Militares dos Estados. 
Não conseguimos vislumbrar qualquer razão que justifique tal restrição, tal antidemocrática e que 
exclui do processo eleitoral milhares de cidadãos que, pela lei maior, são considerados como de 
segunda classe.  
Particularmente no momento histórico em que estamos a viver, com a restauração das liberdades 
democráticas e a elaboração de uma nova constituição, através da Assembleia Nacional Constituinte, 
é fundamental que o inalienável direito de alistamento eleitoral assegurado a todos os demais 
cidadãos brasileiros no gozo dos direitos políticos – seja estendido aos cabos e soldados das Forças 
Armadas e das Polícias Militares.  
Nessa conformidade, poderão eles, também participar da escolha de nossos dirigentes e 
representantes legislativos nos vários níveis.  
Na verdade, como já consignamos, não se justifica, no atual momento da vida política nacional, que 
os bravos cabos e soldados do Exército, da Aeronáutica e das Polícias Militares continuem 
marginalizados do processo Político-eleitoral, devendo a eles, sem exceção, ser assegurado o direito 
ao alistamento eleitoral.  
Tal é o anelo desta proposição que, por estar em plena sintonia com os princípios democráticos, 
temos convicção merecerá o acolhimento da douta comissão.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda de estender, também aos conscritos, o alistamento eleitoral.  
O projeto permite o alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no serviço inicial.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Esses militares não devem, portanto, participar do pleito. 
   
   EMENDA:12914 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: letra b do item IV do Art. 27  
A letra b do item IV do Art. 27 passa a ter a  
seguinte redação:  
letra b - o mandato poderá ser impugnado ante  
a Justiça Eleitoral, instruída a ação com provas  
conclusivas de abuso do poder econômico, corrupção  
ou fraude e transgressões eleitorais. 
Justificativa: 
Foi retirada a expressão “parlamentar” poderá ser de mandato parlamentar ou majoritário.  
Por que apenas o parlamentar? Por que a discriminação? 
Também foi retirada a frase “no prazo de seis meses após a diplomação”. Por que o prazo? Pela 
redação atual, a obtenção de uma prova conclusiva após os seis meses de diplomação, de nada 
valeria, assegurando ao culpado a impunidade de seus atos delituosos. 
Por esta Emenda não existe prazo para a impugnação, ficando o culpado sempre ameaçado de 
perder o mandato a qualquer época.  
Parecer:   
   Cuida a emenda de eliminar a palavra "parlamentar" do texto da alínea "b" do item IV do art. 27.  
Optamos pelo termo mais abrangente de mandato eletivo, nos termos do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:12985 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Substitua-se, no item b, do inciso I, do  
artigo 27, a expressão: "dezoito anos", pela  
expressão: "dezesseis anos."  
Acrescente-se, no item a, do inciso II, do  
mesmo artigo, após "a idade", a expressão "mínima  
de dezoito anos." 
Justificativa: 
Introduzir o jovem a partir dos 16 anos nos Direitos Políticos é iniciativa que deve a todos empolgar 
pelo de edificante representa para essa grande parcela da sociedade brasileira. 
Busca-se, assim permitir-lhes a experiência eleitoral, pela qual encontrarão motivação na participação 
política e nos destinos do País. Propositalmente essa faculdade fica limitada ao alistamento, 
permanecendo o mínimo de dezoito anos para a legibilidade.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:13133 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda  
Inclua-se, onde couber, no Projeto de  
Constituição, o seguinte Dispositivo, na Seção I,  
do Capítulo V, do Título II:  
Art. - Os cargos eletivos poderão ser  
exercidos, na forma que a lei o estabelecer, por  
cidadãos no gozo de seus direitos políticos com  
idade mínima de dezoito anos e máxima de sessenta  
e cinco anos. 
Justificativa: 
Temos, para nós, que os cargos eletivos, de qualquer nível, devem ser exercidos por cidadãos no 
gozo de seus direitos políticos, com idade mínima de dezoito anos, e máxima de sessenta e cinco 
anos.  
Na verdade, aos dezoito anos, em nosso tempo, o brasileiro contemporâneo já dispõe de maturidade 
suficiente para o exercício de mandato eletivo, pois devido a um complexo de fatores de ordem 
psicossocial, o cidadão atinge a maturidade precocemente, com relação às gerações anteriores.  
Por outro lado, com mais de sessenta e cinco anos de idade, a pessoa já se encontra com parcela 
ponderável de suas energias exauridas, devendo preferencialmente, dedicar-se à família e ao lazer, 
cedendo lugar, na política, aos mais jovens.  
Tal objetivo desta iniciativa que, esperamos, merecerá guarida.  
Parecer:   
   Pretende o autor que os cargos eletivos poderão ser exercidos por cidadãos no gozo de seus 
direitos políticos com idade mínima de dezoito anos e no máximo de sessenta anos.  
A emenda contraria o disposto na alínea "a" do item II do art. 27, que estabelece as condições de 
elegibilidade, razão por que somos contrários ao seu acolhimento. 
   
   EMENDA:13445 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE CHEIDDE (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSTIVO ALTERADO: Art. 27, inciso I, alínea b  
Dê-se à alínea b do inciso I do art. 27 esta redação:  
Art. 27 - ............................. 
I - .............................. 
b) o alistamento é obrigatório, salvo para os  
maiores de setenta anos, sendo o voto facultativo. 
Justificativa: 
O voto obrigatório em nada favorece o aperfeiçoamento e a pratica de democracia. O eleitor que 
comparece às urnas contra sua vontade, para fugir ao pagamento da multa, não está cumprindo um 
dever cívico nem praticando um ato de consciência.  
Esta emenda contribui para que as práticas da vida política sejam mais representativas de vontade 
popular.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
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Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:13450 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE CHEIDDE (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 27, item II  
Acrescente-se alínea "i" ao item II do art. 27:  
Art. 27. ................................ 
II - .................................. 
i) os estrangeiros, residentes há mais de dez anos  
no País, poderão candidatar-se a cargos eletivos  
municipais. 
Justificativa: 
Muitos estrangeiros desempenham importante papel na vida de um Município. São ativos, decidiram-
se por residir em nosso País, desenvolvem atividades produtivas e conhecem a realidade local. Por 
isso mesmo, entendo que deve ser permitido, a eles, a postulação de um cargo de Vereador ou de 
Prefeito Municipal. Possuem eles experiência que pode, perfeitamente, ser útil ao progresso local.  
Parecer:   
   Propõe o autor a elegibilidade de estrangeiros residentes há mais de dez anos no País para cargos 
eletivos municipais.  
Entre as condições da elegibilidade estatuídas no Substitutivo figura a nacionalidade brasileira. 
   
   EMENDA:13483 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
No Projeto da Comissão de Sistematização  
Dá ao art. 27, IV, "b", a seguinte redação:  
"b O mandato parlamentar poderá ser impugnado  
ante a Justiça Eleitoral no prazo de até dezoito  
meses após a diplomação, instruída a ação com  
provas conclusivas de abuso do poder econômico,  
corrupção, fraude ou crimes eleitorais". 
Justificativa: 
O texto atual do Projeto da Comissão fixa um prazo excessivamente curto (seis meses) para recursos 
contra diplomação de candidatos que obtenham mandato com abuso do poder econômico, corrupção 
ou fraude e transgressões eleitorais. Nossa Emenda amplia o prazo para 18 (dezoito) meses após a 
diplomação, de modo a permitir que se processe, sem correrias, a busca de provas e contraprovas 
conclusivas sobre a ocorrência.  
A Emenda sugere também a substituição da expressão “transgressões” por “crimes”, eis que a 
primeira é excessivamente ampla, genérica, abrangente, enquanto os crimes estão definidos com 
precisão na legislação eleitoral.  
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Parecer:   
   Pretende o autor aumentar o prazo de que trata a alínea b do item IV do art. 27, de seis meses para 
dezoito meses.  
Entendemos que o prazo estabelecido do citado dispositivo não é excessivamente curto. 
   
   EMENDA:13484 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Ao Projeto da Comissão de Sistematização  
Acrescentar ao atual art. 27, IV, o item "e"  
com a seguinte redação:  
"e) Comprovada a qualquer tempo pela Justiça  
Eleitoral a falsidade documental ou ideológica  
ocorrida no registro de candidaturas e cargos  
eletivos, não se aplicarão aos autores dos delitos  
os benefícios da preclusão." 
Justificativa: 
A proposição visa esclarecer definitivamente uma controvérsia jurídica, que tem levado a Justiça 
Eleitoral a decisões conflitantes, em face das lacunas legais. Em alguns julgados, os tribunais têm 
entendido que, nos casos de instrução de processos de registro de candidaturas a cargos eletivos 
feitos com documentos falsificados ou de conteúdo ideologicamente falso, o registro pode ser 
anulado a qualquer tempo, mesmo que a descoberta ou comprovação da falsidade só tenha ocorrido 
depois do prazo legal de impugnação de candidaturas. Em outros julgamentos, a Justiça Eleitoral tem 
considerado que os autores dos delitos se beneficiaram dos efeitos da preclusão, por não ter sido 
erguida a falsidade no prazo hábil. A falta de uma disposição legal precisa sobre a matéria tem 
jogado sobre a Justiça Eleitoral um ônus injusto e incabível, de uma omissão que a presente proposta 
visa sanar.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:13700 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização.  
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo  
na Seção I do Capítulo V, Título II  
"Art. - O exercício do direito de voto é  
sempre facultativo.' 
Justificativa: 
Liberdade não se impõe e nem se regula Liberdade se reconhece e o voto deve ser encarado na 
Constituição como uma liberdade fundamental do cidadão.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
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Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:13752 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se alínea "e" ao inciso I do art. 27:  
Art. 27. ...................................  
I - .......................................  
e) os presidiários têm direito de votar,  
embora sejam inelegíveis. 
Justificativa: 
Os presidiários, embora estejam cumprindo pena por ofensa à legislação criminal, não podem ser 
considerados apenas como marginais. O intuito principal da pena é a ressocialização do detento e 
sua posterior integração na vida comunitária.  
Assim, entendo que o direito de voto deve ser democraticamente exercido por aqueles que se 
encontrem, provisoriamente, encarcerados. Não podemos deixar esses indivíduos completamente 
marginalizados quanto à vida política do País.  
Parecer:   
   Pretende o autor conferir o direito de voto aos presidiários.  
Concordamos com os argumentos do autor e somos pelo acolhimento da emenda, nos termos do 
substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:13995 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Substitua-se o item I, do art. 27, do Projeto  
de Constituição pela seguinte redação:  
I - O alistamento e o voto.  
a) O sufrágio é universal, e o voto direto,  
secreto e facultativo;  
b) O alistamento é obrigatório para todos os  
brasileiros, salvo as exceções previstas em lei;  
c) São eleitores todos os brasileiros maiores  
de dezoito anos, de ambos os sexos, na forma que a  
lei estabelecer. 
Justificativa: 
Alteramos o art. 27 do Projeto de Constituição instituído o voto facultativo por acreditarmos que o 
cidadão não deve estar obrigado a ter participação política. Ele deve ter liberdade de escolher se 
deve ou não participar do pleito eleitoral.  
Assim, iremos reduzir sobremaneira os votos em branco, que em última análise é o protesto do eleitor 
que vota por estar sendo obrigação, mas que não deseja expressar sua preferência.  
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O alistamento deverá ser obrigatório, uma vez que o Estado precisa ter o controle do número de 
eleitores existentes no país e para que o título de eleitor continue sendo documento sendo 
documento obrigatório do cidadão.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:14035 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item b do inciso I do art. 27 essa redação:  
Art. 27. ....................................  
I - ........................................  
b) o alistamento é obrigatório para os  
maiores de dezoito anos e o voto facultativo. 
Justificativa: 
A democracia pressupõe a liberdade do cidadão em exercer os seus direitos. Assim, o voto 
obrigatório é algo que contraria esse postulado. De nada adiante um cidadão ir às urnas apenas para 
evitar ser multado ou sofrer outras penalidades. A sua participação deve ser efetiva e, somente com 
ela, poderemos ter instituições democráticas fortes.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:14122 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   O artigo 27, inciso I, alínea "b", do Projeto  
de Constituição, passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 27. ....................................  
..................................................  
I - ........................................  
..................................................  
b) é facultativo o voto e obrigatório o  
alistamento, salvo, quanto à obrigatoriedade, para  
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os analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos; 
Justificativa: 
Nada mais incoerente do que, nos momentos de euforia democrática, atualmente vividos pelo País, 
seja o cidadão compelido ao voto, atitude típica dos estados totalitários, temerosos da abstinência 
eleitoral, como forma de protesto diante de governantes que traíram a confiança popular. Deve ser 
facultativo o voto, mantida embora a exigência do alistamento eleitoral.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:14160 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao art. 27, Item I letra B e D.  
Art. 27 - "(...)".  
I) - O alistamento e o voto  
b) - São obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis anos, facultado para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos;  
c) - "(...)";  
d) - Os militares são alistáveis, com direito  
a voto mesmo durante o período de serviço militar. 
Justificativa: 
A presente emenda visa objetivar o a incorporação dos jovens na vida política do País.  
Somos uma Nação jovem, A grande maioria da população é composta de jovens, limitar o direito de 
voto aos dezoito anos é excluir a força renovadora presente dentro da sociedade. Uma Nação 
moderna e democrática se faz com trabalho eficiente, qualificado e ideias novas. Temos certeza a 
incorporando os jovens na vida política, é espelhar ao mundo a confiança na juventude.  
Quanto aos militares, o direito ao voto deve ser garantido desde o momento em que estes se 
alistarem. Não existe nenhuma explicação filosófica ou biológica convincente para tolher este direito, 
mesmo que estejam a serviço militar.  
Parecer:   
   Entendemos estar melhor redigido e mais abrangente o artigo do anteprojeto. 
   
   EMENDA:14168 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea "f", inciso  
II, do art. 27.  
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Suprimam-se as expressões "Os de menos de dez  
anos só são elegíveis caso se afastem  
espontaneamente da atividade". 
Justificativa: 
É de ofuscante clareza que uma vez afastado da atividade, o militar não mais estará sujeito à 
restrição imposta no dispositivo, o que dispensa a explicitação feita, na sua parte final.  
Parecer:   
   A Emenda visa a eliminar as restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições, consubstanciadas na alínea f do item II do art. 27, têm por objetivo preservar os 
quartéis da politização e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões políticas nas fileiras 
militares.  
Como se trata de motivo relevante, somos contrário à pretensão do autor. 
   
   EMENDA:14170 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 27, IV "b"  
Suprima-se, na alínea "b", do inciso IV, do  
art. 27, a expressão "parlamentar". 
Justificativa: 
Visa a emenda corrigir discriminação injustificável e restritiva em relação ao mandato parlamentar, 
quando o dispositivo deve ser abrangente de todos os mandatos eletivos.  
Parecer:   
   A emenda visa à supressão da palavra "parlamentar", do texto da alínea "b" do item IV do art. 27, a 
fim de que não haja dúvida quanto à impugnação dos mandatos dos titulares de cargos eletivos 
executivos.  
A supressão proposta aperfeiçoa o citado dispositivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:14221 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda substitutiva e aditiva destinada a  
prevenir contra a volta dos "atestados de ideologia".  
Substitua-se a alínea e do inciso II do art.  
27 pela seguinte redação:  
e) lei complementar estabelecerá outros casos  
de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a  
fim de proteger a normalidade e legitimidade das  
eleições, contra a influência do poder econômico  
ou o abuso do exercício de função, cargo ou  
emprego públicos na administração direta ou  
indireta, fixando ainda sanções criminais  
adequadas ao desencorajamento das fraudes nos  
pleitos.  
Acrescente-se, depois da alínea b, do inciso  
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III, do art. 27, a seguinte alínea:  
c) salvo os casos de inelegibilidade  
expressos nesta Constituição, por motivo de  
exercício anterior de outros cargos e de  
parentesco, nenhum cidadão, no gozo de seus  
direitos políticos, poderá ser impedido de  
disputar cargos eletivos, desde que tenha sido  
incluído em lista organizada em decorrência de  
prévia consulta interna em partido e preencha os  
requisitos de idade e nacionalidade, quando exigidos. 
Justificativa: 
O Projeto permite, em sua redação atual, na alínea e) do inciso II do art. 27, estabelecer 
inelegibilidade, “tomando em conta a vida pregressa dos candidatos, a fim de proteger: I – o regime 
democrático; 2 – a probidade administrativa e 3 – a moralidade para o exercício do mandato.  
A intenção do dispositivo poderá até ser louvável, com finalidade de impedir a participação de 
pessoas inidôneas na disputa eleitoral.  
Entretanto, para comprovar que a ideologia do candidato é democrática, que nunca praticou peculato 
e que mantém comportamento social correto, a maneira possível será apresentar atestados policiais.  
A manutenção desses requisitos representa um retrocesso. Também o art. 64 do Anteprojeto da 
Comissão Afonso Arinos manteve essas exigências do art. 151 da Constituição de 1969, para a 
disputa de cargos eletivos, o que, lamentavelmente, permitiria manipulações no caso de candidaturas 
indesejáveis ao Poder Executivo e a volta dos atestados de ideologia passados pela política, de tão 
nefasta memória.  
A proposição visa a afastar esses riscos à democracia.  
A incompatibilidade será vista posteriormente à eleição, com a recusa do eleitorado ao nome do 
candidato.  
É assim nas constituições e na legislação moderna da Europa.  
Parecer:   
   Cuida a emenda de inelegibilidade. Quanto à alínea 'e', entendemos que deve ser mantida sua 
redação final.  
No que se refere à nova alínea que o autor pretende inserir no item III do art. 27, somos por sua 
rejeição. 
   
   EMENDA:14566 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
"Seção I"  
"Dos Direitos Políticos"  
Dê-se a seguinte redação às letras "c" e "d"  
do Inciso II do Artigo 27:  
"Art. 27 ....................................  
c) - São elegíveis para os mesmos cargos: o  
Presidente da República, os Governadores e Vice-  
governadores de Estado; os Prefeitos e Vice-  
Prefeitos, e quem os houver sucedido, durante o  
mandato.  
d) - Para concorrerem a outros cargos, o  
Presidente da República, os Governadores e Vice-  
Governadores de Estado e os Prefeitos e Vice-  
Prefeitos devem renunciar 4 (quatro) meses antes  
do pleito. 
Justificativa: 
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O povo é quem vai julgar as administrações realizadas, concedendo ou não, um novo mandato 
através do sufrágio nas urnas.  
Parecer:   
   A emenda pretende permitir a reeleição dos titulares dos cargos de Presidente da República, 
governador e Prefeito.  
O instituto da reeleição não integra o elenco de nossas tradições republicanas, nem se adapta à 
nossa realidade político-eleitoral. 
   
   EMENDA:14640 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se uma alínea no inciso IV do art. 27,  
nomeando-a alínea "b" e renomeando as sucessivas.  
"b) Os Senadores, Deputados Federais e  
Estaduais e Vereadores ficam sujeitos à prestação  
anual de contas referente ao exercício do mandato,  
feita perante a Casa respectiva." 
Justificativa: 
A proposição em mira tem como precípuo objetivo institucionalizar o princípio da prestação de contas 
relativamente ao exercício de qualquer mandato eletivo, de responsabilidade dos integrantes das 
Casas Legislativas da União, Estados e Municípios.  
Como corolário desta premissa, busca-se formalizar outra modalidade de controle popular quanto à 
ação política e legislativa dos representantes do povo no âmbito do Poder Legislativo, nas três 
esferas do governo.  
Parecer:   
   Pretende o autor acrescentar alínea no item IV do art. 27, estabelecendo a obrigatoriedade dos 
parlamentares prestarem contas referente ao exercício do mandato perante a Casa Legislativa 
respectiva.  
Entendemos que somente deve ser inserido no texto constitucional o disposto na alínea "a" do item IV 
do art. 27. 
   
   EMENDA:14731 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   O artigo 27, inciso II, alínea "c", do  
Projeto de Constituição, terá a seguinte redação:  
Art. 27. ..............................  
............................................  
II - ............................................  
............................................  
c) são inelegíveis para os mesmos cargos, ou  
se os houverem exercido, anteriormente, por duas  
vezes: o Presidente e o Vice-Presidente da  
República, os Governadores e os Vice-Governadores  
de Estado, os Prefeitos e Vice-Prefeitos e, no  
primeiro caso, quem os houver sucedido durante o  
respectivo mandato; 
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Justificativa: 
Em alguns Estados e Municípios brasileiros, tornam-se as eleições verdadeiras “ações entre amigos” 
Chefes do executivo, ao apoiarem seus apaniguados, o fazem mediante o compromisso de que 
estes, por sua vez, o apoiarão, no pleito seguinte. Estabelece-se, dessa forma, uma “gangorra 
política”, com graves prejuízos para o País, o Estado e o Município. Ao pretendermos a 
inelegibilidade, para o mesmo cargo, de todo aquele que haja exercido, por duas vezes, a Chefia do 
Executivo Federal, Estadual ou Municipal, defendemos a alternância do Poder, benéfica para toda a 
coletividade.  
Parecer:   
   A emenda objetiva tornar inelegível para o mesmo cargo, quem já houver exercido, por 2 vezes, o 
de Presidente, Governador, Prefeito ou Vice de um desses cargos. Pelo não acolhimento, tendo em 
vista a orientação do substitutivo. 
   
   EMENDA:14869 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte alínea "j" ao item I  
do art. 27, na forma seguinte:  
Art. 27 - .............................. 
I - ................................. 
j) as eleições serão realizadas em data que  
não coincida com dia de guarda religioso. 
Justificativa: 
Existem religiões, como os adventistas do sétimo dia e os judeus, que guardem o sábado. Uma 
eleição que fosse realizada nesse dia acabaria impedindo que os adeptos exercessem o direito 
democrático do voto. Este fato ocorreu nas últimas eleições e foi motivo de justas reclamações por 
parte desse segmento da população.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:14902 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 27, Seção I,  
Inciso I, letra "B"  
A letra "B" do inciso I, do art. 27, do  
Projeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 27 - .................................. 
I - ........................................ 
b - são obrigatórios o alistamento dos  
maiores de 18 (dezoito) anos, porém, o voto é  
facultativo para todas as classes da população  
brasileira. 
Justificativa: 
Consideramos uma distorção na nossa política, a obrigatoriedade do voto pois isto vem distorcendo o 
resultado das eleições já que, por ser obrigado a votar e cumprir um direito constitucional, facilmente 
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são presas dos famosos cabos eleitorais e dos currais eleitorais. Com esta obrigatoriedade e sem 
conhecer e nem se interessar pela política do seu País, não analisam os candidatos que estão 
concorrendo ao pleito eleitoral. 
Consideramos, ainda, o ato de votar, seja em quem for, o cumprimento de sua obrigação 
determinada por lei.  
O exemplo dos países desenvolvidos demonstra que a nossa proposição é a mais acertada.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:14953 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Eliminem-se as letra c e d do item II do art. 27. 
Justificativa: 
Aos Chefes dos Poderes Executivos deverá ser criada a possibilidade de reeleição, cabendo ao povo 
julgar o administrador, pelo voto, mantendo-o ou não no cargo.  
Parecer:   
   A emenda pretende permitir a reeleição dos titulares dos cargos de Presidente da República, 
governador e Prefeito.  
O instituto da reeleição não integra o elenco de nossas tradições republicanas, nem se adapta à 
nossa realidade político-eleitoral. 
   
   EMENDA:15003 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 27  
A alínea "b" do item I, do Art.27 passa a ter  
esta redação:  
"Art. 27. ..................................  
I - O alistamento e o voto  
a) ..........................................  
b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
para os maiores de dezesseis anos, salvo para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos." 
Justificativa: 
Os jovens de 16 anos de idade já dispõem de meios intelectivos capazes de torna-los cidadãos em 
toda sua plenitude e, portanto, com direito de escolher seus representantes.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
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Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:15066 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se as alíneas "b", "c" e "d", do  
inciso IV, do art. 27 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A disposição sobre a impugnação de mandatos é assunto a ser tratado em legislação complementar.  
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão das alíneas "b", "c" e "d" do item IV do art.27.  
Entendemos que a impugnação de mandatos, por sua importância, é matéria que deve ser 
disciplinada na Constituição. 
   
   EMENDA:15650 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substituir no art. 27, I, item "d" pelo seguinte:  
"d" - os militares são alistáveis, exceto os  
conscritos, durante o período de serviço militar. 
Justificativa: 
Em outra emenda de nossa autoria sugerimos que o Serviço Militar não seja “obrigatório” em tempo 
de paz.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a palavra "obrigatório" do texto da alínea 'd' do item I do art. 27.  
Os conscritos prestam serviço militar obrigatório, daí nossa posição a favor da redação do citado 
dispositivo. 
   
   EMENDA:15730 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
À alínea "B" do inciso I, do artigo 27, dê-se  
a seguinte redação:  
"Art. 28 - ..................................  
............................................  
I - ........................................  
............................................  
b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
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dos maiores de dezessete anos, salvo para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos." 
Justificativa: 
Já no seio da Subcomissão respectiva propugnei por essa modificação. Não logrei proveito. Intento, 
agora, novamente.  
As razões não são diversas. A luta pela redução do limite mínimo de idade para aquisição da 
capacidade eleitoral embasa-se na realidade atual, que mostra, sobejamente, a diferença entre o 
Brasil de há trinta anos e o Brasil de hoje.  
O progresso tecnológico, o avanço cultural, acarretaram, dentre outras coisas, o amadurecimento 
precoce para o exercício pleno da cidadania. O marco etário dos dezoito anos está defasado e 
anacrônico. Recuá-lo para dezesseis anos, no entanto, enseja controvérsia. Daí o oferecimento da 
sugestão contida na Emenda.  
Nas condições propostas, encaminha-se a questão para um meio termo ideal. Nem é mantida uma 
condição considerada ultrapassada, nem se promove alteração radical, suscetível de comprometer o 
regular exercício do processo democrático.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezessete anos de idade.  
Nessa idade o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício do voto, apesar da 
modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:15803 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: alínea a, inciso I, Art. 27  
Dê-se à alínea a, inciso I, Art. 27 a seguinte redação:  
a) "O sufrágio é universal, e o voto, igual,  
direto, secreto e proporcional para Câmara dos  
Deputados, Assembleia Legislativas e Câmara de  
Vereadores." 
Justificativa: 
Essa emenda objetiva consagrar no texto Constitucional o princípio do voto proporcional para as 
eleições para a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, que 
julgamos ser mais democrático e representativo.  
Parecer:   
   Pretende o autor consagrar o princípio do voto proporcional.  
O artigo 97 do Projeto introduz o sistema distrital misto, voto majoritário, direto, secreto e 
proporcional.  
Adotamos o referido sistema eleitoral por entendermos ser o que melhor atende aos interesses da 
classe política, dos partidos, dos eleitores e dos candidatos. 
   
   EMENDA:15874 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b", do Inciso I, do Art. 27  
do projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 27 ....................................  
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Inciso I ....................................  
a) ..........................................  
b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos e facultativos para os  
maiores de dezesseis e menores de dezoito, os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos." 
Justificativa: 
Desde o plenário da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, que se 
vem formado o entendimento de que aos jovens, a partir dos dezesseis anos, se deve ensejar, se o 
quiserem, a participação no processo político, através do alistamento e do voto facultativos. 
Completados dezesseis anos, já tem o jovem brasileiro maturidade suficiente e o conhecimento 
necessário para iniciar-se no exercício da soberania através do voto.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:16110 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo emendado: art. 27, item IV, alínea "a".  
Suprima-se a alínea "a" do item IV, do art.  
27, renumerando-se os dispositivos remanescentes. 
Justificativa: 
Dispositivo de caráter meramente demagógico, inviável de ser cumprido até mesmo em face de 
natureza secreta do voto popular, não vemos como mantê-lo no texto constitucional, precipuamente 
em capítulo que trata de “direitos”. O cidadão possui o inquestionável direito de acompanhar os feitos 
de seus candidatos, o que poderá ser feito, porém, através do comparecimento aos atos 
publicamente conduzidos nas repartições bem como da consulta aos documentos que editam os 
feitos dos poderes.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a alínea "a" do item IV do art. 27, que trata da prestação de contas de 
suas atividades pelos detentores de mandatos eletivos. Concordamos com a proposta de acordo com 
o Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:16111 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva.  
Dispositivo emendado: art. 27, item IV, alínea "b".  
Substitua-se, na alínea "b" do item IV do  
art. 27, a expressão "no prazo de até seis meses  
após a diplomação" por "anteriormente à  
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diplomação", passando referido dispositivo a ter  
a seguinte redação:  
"b) o mandato parlamentar poderá ser  
impugnado ante a Justiça Eleitoral anteriormente à  
diplomação, instruída a ação com provas  
conclusivas de abuso do poder econômico ou fraude  
e transgressões eleitorais". 
Justificativa: 
Tendo em vista a notoriedade de que se reveste a campanha eleitoral, a impugnação do mandato, 
sob a alegação de fraude ou transgressões eleitorais, assim como do abuso do poder econômico 
deve ser formulada incontinenti, descabendo aceita-la quando interposta após a diplomação pela 
Justiça Eleitoral. Não são os seus meses de prazo estabelecidos no projeto que irão coibir a prática 
de abusos eleitorais, aplicando-se, também aqui, o velho adágio: “Dormientibus non sucurrit ius” (o 
Direito não dá amparo a quem lerda em seus atos) 
Parecer:   
   Pretende o autor substituir na alínea "b" do item IV do art. 27, a expressão "no prazo de até seis 
meses após a diplomação" por "anteriormente à diplomação".  
Entendemos desnecessária a substituição, razão por que deve ser mantida a redação atual do 
referido dispositivo com a supressão da palavra "parlamentar".  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:16302 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se à alínea d, item II, art. 27, do  
Projeto de Constituição, da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 27 - ..................................  
II - ........................................  
d) para concorrerem a outros cargos, o  
Presidente da República, os Governadores e os  
Vice-Governadores de Estado e os Prefeitos e os  
Vice-Prefeitos devem licenciar-se 6 (seis) meses  
antes do pleito; 
Justificativa: 
A obrigatoriedade de renúncia ao mandato, dos ocupantes de cargo do Executivo, tem representado 
um fator de inibição para as respectivas comunidades, no propósito de projetarem suas lideranças a 
outras instâncias de representação política.  
Isso porque, renunciando ao mandato que a população lhe outorgara, para concorrer a outro cargo, 
um atendimento aos próprios reclamos da comunidade a que serve, o homem público fica impedido 
de continuar prestando os serviços para a qual foi eleito, caso não logra êxito no novo pleito a que se 
irá submeter, uma impropriedade típica da não coincidência de mandatos.  
Tal dispositivo atinge principalmente Prefeitos e Vice-Prefeitos, discriminando mais aqueles que 
desfrutam de amplo reconhecimento popular por uma eficaz administração, mas que, por 
contingências de quociente eleitoral, acabam não eleitos para a Assembleia Legislativa ou a Câmara 
dos Deputado, ou então em pleito majoritário. 
Por que impedi-los de retomarem à Prefeitura, para cumprir o restante do seu mandato e continuar 
contribuindo diretamente para o desenvolvimento do seu Município e Região? 
Aplicam-se os mesmos fundamentos aos Governadores, Vice-Governadores e ao Presidente da 
República.  
Eis o sentido da Emenda que apresento, na convicção de que ela contribui para alargar a 
participação dos que carregam o ideal de homem público e, por conseguinte, o pleno exercício da 
Democracia em nosso país.  
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Parecer:   
   A matéria objeto da presente emenda poderá ser disciplinada pela legislação ordinária, sem 
necessidade, portanto, de se alojar no texto ora em elaboração.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:16415 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O inciso II do art. 27 passa a ter a seguinte redação.  
II - A Elegibilidade.  
a) São condições de elegibilidade: a  
cidadania, a idade, o alistamento, a filiação  
partidária e o domicílio eleitoral, na  
circunscrição, por prazo mínimo de seis meses;  
b) É permitido ao Presidente da República, o  
Vice-Presidente, aos Governadores e Vice-  
Governadores de Estado, aos Prefeitos e Vice-  
Prefeitos a reeleição em seus respectivos cargos,  
uma única vez.  
c) São inelegíveis os inalistáveis e os  
menores de 18 anos;  
d) Para concorrerem a outros cargos, o  
Presidente da República, os Governadores e os  
Vice-Governadores de Estado e os Prefeitos e os  
Vice-Prefeitos devem renunciar 6 (seis) meses  
antes do pleito;  
e) Lei complementar estabelecerá outros casos  
de inelegibilidade e os de proteger:  
1 - O regime democrático;  
2 - a probidade administrativa;  
3 - a normalidade e legitimidade das  
eleições, contra a influência do poder econômico  
ou o abuso do exercício de função, cargo ou  
emprego públicos da administração direta ou indireta;  
4 - A moralidade para o exercício do mandato.  
f) São elegíveis os militares alistáveis de  
mais de dez anos de serviço ativo, os quais serão  
agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos só são  
elegíveis caso se afastem espontaneamente da atividade;  
g) São inelegíveis, no território de  
jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes por  
consanguinidade, afinidade ou adoção, conforme a lei;  
h) São inelegíveis os condenados em ação  
popular por lesão ou endividamento irresponsável  
da União, dos Estados e dos Municípios, salvo os  
reabilitados conforme a lei. 
Justificativa: 
Trata-se de tese de reeleição dos Executivos Defendemos a inserção na novel Constituição do 
princípio da reeleição dos Executivos para a legislatura seguinte por uma única vez, a exemplo do 
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que ocorre no regime presidencialista de grandes nações como os Estados Unidos da América do 
Norte, por exemplo. Este salutar princípio político-administrativo, com profundo sentido de justiça, 
permite que o bom governantes seja consagrado e possa, num período mais longo de Governo, 
concluir os planos de desenvolvimentos elaborados para a entidade que administra. Por outro lado, 
certamente e ninguém duvida disso, irá sentenciar o mau governante, afastando-o da lide pública e 
levando para o seu cargo outro homem público que será a nova esperança de um bom Governo.  
Outrossim, a bem de verdade, dos quatro anos de mandato, apenas três são plenamente 
desenvolvidos pelo Executivo eleito, já que o primeiro ano é o das adaptações, do saneamento das 
finanças e do pessoal, do planejamento e da programação de uma plataforma de trabalho diante de 
uma realidade nem sempre esperada, no mais das vezes uma desagradável surpresa a ser 
superada.  
Uma boa administração, realizadora em obras e serviços, sente necessidade de um prazo maior para 
seu pleno desenvolvimento e para que as metas programadas sejam atingidas. A continuidade da 
Administração é então, imprescindível para que o trabalho encetado pelo bom governante se 
compete e não seja abandonado com sérios prejuízos à comunidade e ao erário público, por motivos 
fúteis, nascidos da vaidade, do antagonismo político, dos interesses escuros e de outras raízes.  
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos detentores de mandatos eletivos executivos e propõe alterações 
no item II do art.27.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à nossa realidade 
político-eleitoral.  
Entendemos que o referido item deve ser mantido com a redação do Substitutivo. 
   
   EMENDA:16436 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se à letra "c", do item II, do art. 27 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"c) são elegíveis para os mesmos cargos, por  
dois mandatos consecutivos, o Presidente e o  
Vice-Presidente da República, os Governadores  
e Vice-Governadores de Estado e os  
Prefeitos e Vice-Prefeitos, desde que renunciem  
aos seus cargos seis meses ante de pleito". 
Justificativa: 
Nada justifica que em nosso ordenamento jurídico-constitucional, não seja admitida a reeleição dos 
ocupantes dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, de Governador e Vice-
Governador de Estado e de Prefeito e Vice-Prefeito.  
Na verdade, em todos os países de tradição consolidadamente democrática, é permitida a reeleição 
dos ocupantes de cargos executivos, sendo exemplo dos mais eloquentes o dos Estados Unidos da 
América do Norte.  
É mais do que razoável, por conseguinte, que no novo texto constitucional seja inserida a 
possibilidade de reeleição dos exercentes de cargos executivos, nas esferas federal, estadual e 
municipal, por dois períodos consecutivos, desde que os respectivos mandatários renunciem aos 
seus mandatos seis meses antes do pleito.  
Parecer:   
   A emenda pretende permitir a reeleição dos titulares dos cargos de Presidente da República, 
governador e Prefeito.  
O instituto da reeleição não integra o elenco de nossas tradições republicanas, nem se adapta à 
nossa realidade político-eleitoral. 
   
   EMENDA:16463 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 27; a seguinte redação:  
II - ................................. 
c) O Presidente da República, os Governadores  
e Vice-Governadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos e  
quem os houver sucedido durante o mandato, são  
elegíveis para um só mandato consecutivo. 
Justificativa: 
Visa, à exemplo do que ocorre nos regimes democráticos existentes no mundo, a reeleição dos 
executivos para mais um mandato, como forma de julgamento da administração, pelo povo, mesmo 
porque democracia não significa rotatividade do Poder.  
Parecer:   
   A emenda pretende permitir a reeleição dos titulares dos cargos de Presidente da República, 
governador e Prefeito.  
O instituto da reeleição não integra o elenco de nossas tradições republicanas, nem se adapta à 
nossa realidade político-eleitoral. 
   
   EMENDA:16569 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no Projeto de Constituição, onde  
couber, na Seção I, do Capítulo V, do Título II.  
"Art.... - A maioria civil começa aos 18 anos  
de idade e a responsabilidade penal aos 16 anos de  
idade, quando o cidadão poderá inscrever-se eleitor." 
Justificativa: 
Pela legislação em vigor, a pessoa se torna maior aos 21 anos de idade, para todos os efeitos civis, 
quando adquire a plenitude da responsabilidade penal. Já o trabalhador só é considerado maior aos 
18 anos, gozando até os vinte anos, verdadeira imunidade penal, salvo internamento em 
estabelecimentos de assistência ao menor.  
Ora, tanto aos dezoito anos a pessoa tem plenas condições psicológicas e intelectuais para a plena 
responsabilidade, como aos 16 anos, tem capacidade de escolha política e distingue, claramente, 
entre o mal, para cumprimento das normas penais em vigor.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:16574 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   No artigo 27, inciso I, alínea "b", Seção I,  
Capítulo V, do Título II, onde se lê "maiores de  
18 anos", leia-se "maiores de 16 anos". 
Justificativa: 
Ao oferecer a nossa colaboração à Assembleia Nacional Constituinte, mediante a apresentação, 
mediante a apresentação desta Sugestão de Norma Constitucional, visamos ao aperfeiçoamento dos 
direitos políticos e do sistema brasileiro.  
Com este escopo, pretendemos que sejam incluídas na nova Carta Magna do Brasil normas 
estabelecendo sobre a obrigatoriedade do voto a partir dos dezesseis anos, observadas outras 
exigências constitucionais. Justifica-se esta emenda por considerar que os jovens de hoje devido à 
escolarização, aos meios de comunicação e difusão mais ampla de informação, adquirem, 
prematuramente certo nível de esclarecimento, consciência cívica, e dos problemas sociais, o que 
não acontecia antigamente com os jovens desta idade.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:16753 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
A letra b do inciso I Art. 27 passa a ter a  
seguinte redação:  
"É obrigatório o alistamento e facultativo o voto". 
Justificativa: 
A obrigatoriedade do voto é instrumento próprio de regimes autoritários. Isso se verifica em países 
onde a ditadura impõe leis cerceando a vontade do indivíduo.  
No momento em que o Brasil reingressa no regime democrático, não se conceba mais a permanência 
do instituto da obrigatoriedade do voto; entendemos ser o direito do voto uma conquista do cidadão; 
um direito alcançado e, não, uma obrigação como se deseja impor.  
Preceitos autoritários, neste momento, devem ser definitivamente banidos da legislação brasileira, 
que caminha rumo à plena liberdade e aperfeiçoamento das instituições políticas.  
Somente os políticos, que não desejam se identificar com o eleitor e com os problemas que afligem 
suas regiões desejam a permanência no texto da nova Constituição desse ranço da ditadura.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia  
ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes abstenções poderiam 
levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:16755 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber; na Seção I, do  
Capítulo V, do Título II.  
"São eleitores os brasileiros maiores de 16  
(dezesseis) anos, alistáveis na forma da lei". 
Justificativa: 
Voltamos a insistir na tese de que a juventude brasileira, mercê do extraordinário desenvolvimento 
dos meios de comunicação, adquiriu notável progresso em seus conhecimentos, ampliando a sua 
participação na vida pública nacional.  
Nada mais justo do que estender aos menores de 18 anos e maiores de 16 (dezesseis) anos o direito 
de voto. O Constituinte de 1934, por força da evolução social, reduziu de vinte e um para dezoito 
anos a faixa etária do eleitor (art. 108, caput), idade que persiste nas constituições subsequentes e 
vigora na atual – art. 147. Caput. 
De lá para cá decorreu meio século, com profundas modificações e transformações cientificas e 
sociais com um aperfeiçoamento constante nos meios de comunicações, de tal forma que o indivíduo, 
aos dez anos, já tem conhecimentos muito mais amplo que um adulto naquela época.  
Entendemos, assim, que o cidadão a partir dos 16 anos já tem plena capacidade de discernir entre o 
bem e o mal e, desta forma participar plenamente da vida pública, votando.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:16827 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à alínea "b", do  
item I, do art. 27 do Projeto:  
Podem alistar-se as pessoas maiores de 16  
dezesseis anos, obrigatório o alistamento para os  
maiores de dezoito anos. 
Justificativa: 
A evolução cultural, social e política do País, nos últimos cinquenta anos, tem sido de tal modo 
crescente, principalmente no campo das comunicações, que uma pessoa de dezesseis anos tem, 
hoje mais discernimento para uma escolha política-eleitoral do que uma de dezoito anos em 1945. 
Logo a partir dos doze anos, a generalidade dos jovens acompanha os programas políticos no rádio e 
na televisão enquanto, aos dezesseis, nas disputas colegiais e acadêmicas, discutem questões de 
inegável cunho político.  
Evidentemente, o amadurecimento eleitoral é mais rápido do que agora propomos servir de 
parâmetro para a maioridade no campo do direito criminal, de 21 anos, ou a condicionada para vida 
civil, aliás variável, conforme possua o cidadão título superior ou contraia matrimônio, o que lhe 
antecipe a suposta plenitude do discernimento.  
Se o ideal da democracia é a universalidade do voto, a medida que propomos, ampliadora do 
universo do eleitorado, resultará, inevitavelmente benéfica para o nosso sistema representativo.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
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penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:16877 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o Inciso I do Art. 27,  
passa ter a seguinte redação:  
Art. 27 - ................................... 
I - ......................................... 
b) São obrigatórios os alistamentos e voto  
dos maiores de dezesseis anos, salvo para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos;  
d) Os militares são alistáveis; 
Justificativa: 
Ao propormos a modificação deste dispositivo, procuramos garantir à juventude o direito ao voto aos 
16 anos. O Brasil é um País jovem. A juventude brasileira, já sabe, aos 16 anos, escolher os 
caminhos que devem adotar.  
Nada mais justo a expressão “exceto os conscritos, durante o período de serviço obrigatório”, 
fazemo-lo, com a confiança de conquistar o apoio para o voto aos 16 anos, e na época do 
alistamento e incorporação do jovem à tropa, cremos já ter tido a oportunidade de ter participado de 
uma disputa eleitoral.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:16981 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
O inciso II do artigo 27 do Projeto de  
Constituição será alterado, mantendo-se a alínea  
"a", a alínea "b" passará a "ç", a alínea "c"  
passa a ser a "b", ficando assim redigido:  
"Art. 27 - São direitos políticos invioláveis:  
- ....................................  
II - A ELEGIBILIDADE.  
a) - São condições de elegibilidade: a  
nacionalidade, a cidadania, a idade, o  
alistamento, a filiação partidária e o domicílio  
eleitoral, na circunscrição, por prazo mínimo de  
seis meses;  
b) - O Presidente da República, os  
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Governadores e Vice-Governadores de Estado, os  
Prefeitos e Vice-Prefeitos, são reelegíveis,  
permitida uma única reeleição, desde que renunciem  
ao cargo seis meses antes do pleito;  
c) - São inelegíveis os inalistáveis e os  
menores de dezoito anos;  
d) - Para concorrerem a outros cargos, o  
Presidente da República, os Governadores, os Vice-  
Governadores de Estado e os Prefeitos e os Vice-  
Prefeitos devem renunciar seis meses antes do pleito;  
e) - Lei complementar estabelecerá outros casos de  
inelegibilidade e os prazos de sua cessação,  
tomando em conta a vida pregressa dos candidatos,  
a fim de proteger:  
1 - o regime democrático;  
2 - a probidade administrativa;  
3 - a normalidade e legibilidade das  
eleições, contra a influência do poder econômico  
ou o abuso do exercício de função, cargo ou  
emprego públicos da administração direta ou indireta;  
4 - a moralidade para o exercício do mandato.  
f) - São elegíveis os militares alistáveis de  
mais de dez anos de serviço ativo, os quais serão  
agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem. Nesse caso, se eleitores, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos só são  
elegíveis caso se afastem espontaneamente da atividade;  
g) - São inelegíveis, no território de  
jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes por  
consanguinidade, afinidade ou adoção, conforme a lei;  
h) - São inelegíveis os condenados em ação  
popular por lesão ou endividamento irresponsável  
da União, dos Estados e dos Municípios, salvo os  
reabilitados conforme a lei." 
Justificativa: 
A melhor forma de avaliar uma administração é permitir o teste das urnas. Com a faculdade de 
reelegibilidade para aqueles que ocupam cargo eletivo, do Executivo, os titulares buscarão se 
aprimorar porque sabem que o povo não esquece o descaso, a improbidade, recusando-os num 
pleito eleitoral.  
Inúmeros países desenvolvidos permitem a reelegibilidade, mesmo por única vez. E a preocupação 
com a aceitação dos programas e com a forma de administrar, é a pesquisa à população feita de 
maneira constante, questionando as causas da baixa aceitação, corrigindo os incidentes de percurso, 
exercendo-se a verdadeira democracia.  
Por razões de permitir aos Chefes de Executivo, durante a administração realizar o melhor para o 
engrandecimento do seu governo, e ir ao encontro da população, é que insistimos nesta disposição 
que contribuirá, também, para a excelência da democracia em nosso País.  
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos detentores de mandatos eletivos executivos e propõe alterações 
no item II do art.27.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à nossa realidade 
político-eleitoral.  
Entendemos que o referido item deve ser mantido com a redação do Substitutivo. 
   
   EMENDA:17001 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
O artigo 27 do Projeto de Constituição, será  
modificado na alínea "b" do inciso I, ficando  
assim redigido:  
Artigo 27 - São direitos políticos invioláveis:  
I - O Alistamento e o Voto.  
a) - ........................................  
b) - são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezoito anos, salvo para aqueles  
que completarem dezesseis anos na data da eleição,  
para os analfabetos, maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos." 
Justificativa: 
Assumimos um compromisso com a juventude de nossa terra, certos de que aos dezesseis anos 
poderão escolher os políticos que desejam ver nos devidos lugares, buscando a grandeza desta 
Pátria.  
Sempre que retornamos às bases participantes de debates, e não vislumbramos motivos concretos 
que deixem à margem aqueles que completam dezesseis anos na data da eleição.  
A alínea “b” do inciso II do mesmo artigo 27 prevê aos menores de dezoito anos a inelegibilidade. 
Quem são eles? Aqueles que poderão se alistar, com menos de dezoito anos, só não podendo 
concorrer a nenhum pleito. As consequências advindas desta faculdade de alistamento eleitoral, 
estão todos conscientes, e sabem que não haverá exceção. A inimputabilidade, a emancipação, a 
responsabilidade, os deveres.  
Esta Constituição que estamos a elaborar deverá ser duradoura e cada vez mais os jovens assumem 
lugares de destaque, na ciência, na tecnologia. A carga de informação que a mídia lhes atira no 
quotidiano muito tem contribuído para o discernimento. Não lhes será um prêmio, será de nossa parte 
o reconhecimento de um direito a que faz jus nossa juventude.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:17046 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização.  
Dê-se nova redação à alínea "a" do inciso I  
do artigo 27, suprimindo-se, na alínea "b" do  
mesmo inciso, a expressão "e o voto" :  
"Art. 27. ..................................  
I - ........................................  
a) o sufrágio é universal e o voto igual,  
direto, secreto e facultativo;" 
Justificativa: 
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Trata-se de consagrar constitucionalmente o exercício do voto como uma faculdade, e não como uma 
obrigação.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida.  
 
   
   EMENDA:17251 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização.  
Dê-se nova redação à alínea "b" do inciso I do artigo 27:  
Art. 27. ....................................  
I - ........................................  
b) é obrigatório o alistamento dos maiores de  
dezesseis anos;" 
Justificativa: 
Trata-se de disciplinar o alistamento eleitoral, fixando-se em 16 anos de idade mínima para que o 
mesmo se dê.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:17349 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   
   Altera-se a alínea "b" do inciso I do art. 27 para:  
"São obrigatórios o alistamento e o voto dos  
maiores de dezoito anos;" 
Justificativa: 
Não deve haver preconceito que leve à discriminação dos analfabetos, dos maiores de setenta anos 
e dos portadores de deficiência física, quanto ao voto, mesmo sob o pretexto de ampará-los, porque o 
voto é uma afirmação da cidadania, não sendo um dever apenas, mais antes de tudo um direito.  
No tocante principalmente aos deficientes físicos toda nossa luta poderia resumir-se na busca da 
igualdade, e não poder ser nossas especificidades elevadas como condição do não compromisso da 
cidadania, do direito ao voto.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a alínea 'b' do item I do art. 27, que trata do alistamento e voto 
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obrigatórios.  
Entendemos que a exceção deve prevalecer no citado dispositivo. 
   
   EMENDA:17410 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   -----Emenda Aditiva  
Título II - Dos Direitos e Liberdades  
Fundamentais  
Artigo 27 - item 3 - letra "b":  
Passa a ter a seguinte redação:  
"São privativas de brasileiros natos as  
candidaturas aos cargos de Presidente e Vice-  
Presidente da República, Governador e Vice-  
Governador de Estado, Prefeito e Vice-Prefeito,  
bem como para Presidente do Senado da República,  
da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas  
dos Estados e do Distrito Federal e das Câmaras  
Municipais." 
Justificativa: 
Esses cargos são por demasia importantes para serem exercidos por estrangeiros, ainda que 
naturalizados, tendo em vista que haveria o risco de abuso do poder econômico de outros países. 
Quanto aos Presidentes de Câmara e Assembleias, lembramos que são substitutos eventuais dos 
chefes de executivo.  
Relativamente aos prefeitos, lembra-se que há um número considerável de cidades no Brasil, que por 
sua importância econômica, estão a merecer o mesmo tratamento.  
Parecer:   
   Pretende o autor tornar privativas de brasileiros natos as candidaturas para diversos cargos 
eletivos, além do Presidente da República.  
O Projeto incluiu junto com o Chefe da Nação, na alínea B do item III, do art. 27, somente os 
Presidentes da Câmara Federal e do Senado da República, pelo fato de, em caso de impedimento do 
Presidente da República, ausência do País ou de vacância, serem chamados ao exercício do cargo.  
Quanto ao Primeiro-Ministro, o parágrafo único do artigo 176 diz que "serão requisitos para ser 
nomeado Primeiro-Ministro a condição de brasileiro nato e ter mais de 35 anos de idade".  
Acolhemos a parte que diz respeito ao Presidente da República, da Câmara Federal e do Senado da 
República. 
   
   EMENDA:17411 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   -Emenda Modificativa  
Título II - Dos Direitos e Liberdade  
Fundamentais  
Art. 27, item 1 - letra "d":  
Esta redação está conflitante com a do artigo  
42: justifica-se dizendo que o artigo dá plenos  
direitos políticos aos militares, genericamente,  
ao passo que o art. 27 - item 1 - letra "d"  
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excetua os conscritos e dá aos militares apenas o  
direito de alistamento. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda de estender, também aos conscritos, o alistamento eleitoral.  
O projeto permite o alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no serviço inicial.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Esses militares não devem, portanto, participar do pleito. 
   
   EMENDA:17481 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo emendado: Art. 27  
Suprima-se no item d do inciso I a palavra  
"obrigatório" e no inciso II o item "c". 
Justificativa: 
1 – Em outra emenda de nossa autoria sugerimos que o Serviço Militar seja voluntário em tempo de 
paz.  
2 – Em outra emenda de nossa autoria sugerimos que os detentores de cargos executivos podem ser 
reeleitos uma vez para os mesmos cargos.  
Parecer:   
   Propõe o autor suprimir da alínea "d" do item I do art.27 a palavra "obrigatória".  
Somos contrários à pretensão do autor, tendo em vista que o serviço militar é obrigatório.  
Quanto a supressão da alínea "c" do item II do art. 27 somos contrários à reeleição. 
   
   EMENDA:17533 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título II - Dos Direitos e Liberdades  
Fundamentais  
Art. 27 - item 4 - letra "a": suprimir 
Justificativa: 
Os se suprime ou se expressa a maneira de se concretizar tal.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a alínea "a" do item IV do art. 27, que trata da prestação de contas de 
suas atividades pelos detentores de mandatos eletivos. Concordamos com a proposta de acordo com 
o Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17534 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título II - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais  
Art. 27 - item 2 - letra "g":  
A atual redação é dúbia: usou-se o vocábulo  
"jurisdição", que diz respeito apenas aos juízes.  
Não se sabe no entanto se o Constituinte pretendeu  
estender-se aos administradores, genericamente  
(prefeitos, governadores, etc.). Se o fez, fê-lo  
corretamente. No entanto, ainda que se tome o  
vocábulo em sua acepção técnica, teremos um  
contrassenso: suponha-se que um cidadão em pleno  
exercício de seus direitos políticos resolva se  
candidatar a qualquer cargo eletivo na jurisdição  
em que um parente seu seja o titular. Ao invés de  
se das o lógico afastamento daquele com o  
exercício pleno da candidatura, a norma  
constitucional está a impedir a referida  
candidatura. Por isso sugerimos ou a supressão pura  
e simples de tal alínea (que será objeto de  
normatização no Código Eleitoral), ou a seguinte redação:  
"Não será exercida jurisdição pelo titular,  
em seu território e no período eleitoral, quando  
existirem candidatos parentes seus por  
consanguinidade, afinidade ou adoção, conforme a lei. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda tem por objetivo a supressão da alínea g do item II do art. 27, que trata de inelegibilidade 
por parentesco.  
O instituto da inelegibilidade representa um instrumento de autodefesa da democracia.  
O citado dispositivo, que deve ser mantido, pretende evitar a criação de oligarquias e impedir que 
chefes de executivos exerçam influência política capaz de garantir a eleição de seus familiares. 
   
   EMENDA:17536 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título II - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais  
Art. 27 - item 4 - letra "d": suprimir 
Justificativa: 
É obrigação de qualquer autoridade judiciária proceder conforme ali está expresso.  
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da alínea 'd' do item IV do art. 27.  
O estatuído na referida alínea integra as regras que disciplinam a impugnação do mandato 
parlamentar. 
   
   EMENDA:17538 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título II - Dos Direitos e Liberdades  
Fundamentais  
Art. 27 - item 1 - letra "b":  
É facultativo o alistamento e o voto dos  
maiores de 16 anos, podendo ainda exercê-los os  
analfabetos, os maiores de 70 anos e os  
deficientes físicos. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:17539 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título II - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais  
Art. 27 - item 3 - letra "a":  
Passa a ter a seguinte redação:  
"São condições da candidatura para cargos  
providos por eleição: a elegibilidade, a idade  
mínima estabelecida pela Constituição e a escolha  
em convenção partidária." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pretende o autor incluir entre as condições da candidatura a idade mínima estabelecida pela 
Constituição.  
A idade mínima das candidaturas já está estabelecida em vários dispositivos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:17542 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Título II - Dos Direitos e Liberdades  
Fundamentais:  
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Art. 27 - item II - letra "b":  
Mantem-se a redação. 
Justificativa: 
O momento político permite a extensão do direito de alistamento aos maiores de 16 anos, mas 
existem implicações jurídicas (responsabilidade penal, idade mínima para emancipação, etc.) que 
estão a impedir a elegibilidade. Por outro lado, não há que se falar em restrição de direitos, vistos que 
a própria lei maior delimita a idade mínima para certos cargos (Presidente da República, Senador, 
Governador, etc.) 
Parecer:   
   Propõe o autor que seja mantida a redação da alínea "b", do item II do art.27.  
Concordamos plenamente com a proposta, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:17582 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do artigo 27, inciso I,  
alínea b, pela seguinte:  
Art. 27. ........................... 
I - ...........................  
b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis anos, salvo para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e/ou os  
deficientes físicos. 
Justificativa: 
Nossa emenda à Comissão de Sistematização foi parcialmente aceita, mas a renovamos, agora, com 
a esperança de torna-la amplamente vitoriosa, inclusive ou especialmente com a adoção do direito de 
voto aos 16 anos. 
Há uma grande expectativa de que, entre as inovações da Carta Constitucional figure a redução da 
idade para o alistamento eleitoral, abrangendo a idade mínima de 16 anos, em contraposição à 
vigente que é de 18.  
Abre-se com essa medida, perspectiva de participação a um ponderável segmento da sociedade 
brasileira que vem gradualmente aprimorado seu nível de politização, não apenas graça ao impacto 
da comunicação sonora e visual, mas, também, em razão do aspecto crítico e analista das escolas 
em todo o país.  
O jovem de hoje não é mais o de algumas décadas. O progresso tecnológico o colocou em condições 
de argumentar e decidir. E, portanto, a hora de assegurar-lhe o direito de escolha política.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:17732 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   Acrescentem-se ao art. 27, item II do Projeto  
de Constituição os seguintes dispositivos:  
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"Art. 27. .................................  
. ...........................................  
II - A ELEGIBILIDADE.  
.............................................  
i) são inelegíveis para cargos do Poder  
Executivo os parentes até o 3o. grau dos  
ocupantes desses cargos até um ano antes da  
data das eleições." 
Justificativa: 
A emenda proposta tem cunho nitidamente moralizador ao evitar os eventuais conflitos de interesse 
em se tratando de ocupantes de cargos públicos, do Poder Executivo, que tenham filhos e outros 
parentes próximos como candidatos a cargos eletivos.  
Parecer:   
   A emenda trata da inelegibilidade por parentesco.  
O autor pretende estender até o terceiro grau de parentesco os casos de inelegibilidade.  
A tendência do Direito Constitucional moderno é por sua redução.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17884 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "b" do item I do Artigo 27 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis anos." 
Justificativa: 
Na sociedade atual, aos dezesseis anos está o homem a participar da mais alta decisão que é a 
escolha de seu governante. Reduzir, no Brasil, de 18 para 16 anos o limite de idade para o exercício 
de direito do voto, é ampliar o universo democrático dos que tem o privilégio de escolher os seus 
governantes. A medida fortalece, entre nós a democracia.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18149 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b" do art. 27 do Título II,  
Capítulo V, Seção I, a seguinte redação:  
"Art. 27. ..................................  
I - ........................................  
a) ..........................................  
b) são obrigatório o alistamento e o voto dos  
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maiores de 16 anos, salvo para os analfabetos, os  
maiores de setenta anos e os deficientes físicos." 
Justificativa: 
A incorporação no processo político do Brasil dos jovens de 16 anos é uma imposição defluente de 
sua própria modernização.  
Com efeito, os meios de comunicação de massa, especialmente a televisão, trouxerem aos jovens 
uma convivência diária com os acontecimentos político-sociais, provocando seu precoce 
amadurecimento para os fatos que dizem respeito aos destinos do País.  
Deixá-los à margem das decisões no concernente aos destinos da pátria, seria um absurdo e um 
contrassenso. Este o sentido de nossa proposição.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18334 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 27  
Seja dada à alínea F, do Inciso II, do Artigo  
27, a seguinte redação:  
F - Os militares alistáveis serão agregados  
pela autoridade superior ao se candidatarem.  
Nesse caso, se eleitos, permanecerão  
agregados durante o exercício do mandato, somente  
sendo promovidos pelo critério de antiguidade. 
Justificativa: 
Não é justo encerrar a carreira de militar, em face do exercício de um mandato que poderá não ser 
renovado.  
O tratamento a ser dado ao militar há de ser o mesmo dispensado ao servidor civil.  
Parecer:   
   A Emenda visa a eliminar as restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições, consubstanciadas na alínea f do item II do art. 27, têm por objetivo preservar os 
quartéis da politização e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões políticas nas fileiras 
militares.  
Como se trata de motivo relevante, somos contrário à pretensão do autor. 
   
   EMENDA:18521 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS - Título II  
CAPÍTULO V - DA SOBERANIA POPULAR  
--SEÇÃO I -DOS DIREITOS POLÍTICOS  
Nova redação à Alínea B - Inciso I do art. 27 do projeto:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 362  

 

"É facultativo o alistamento e o voto para os  
brasileiros de ambos os sexos que, a data da  
eleição, tenham 18 anos ou mais." 
Justificativa: 
O instituto do alistamento e o voto obrigatório contem, em si mesmo, uma contradição, se colocamos 
na perspectiva democrática. A democracia supõe liberdade, espontaneidade, soberania da 
consciência. Determinar obrigação o alistamento e voto, soa como uma democracia imposta à força, 
de cima para baixo.  
OBS: Com a consequente supressão da Alínea B, do Inciso I, visto ser inócuo pela emenda acima.  
Parecer:   
   A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativos.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico. A obrigatoriedade do voto advém da teoria do 
eleitorado-função.  
É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos; levando ao poder minorias radicais e transformando-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é óbvio que o alistamento também será obrigatório.  
Excetuamos da obrigatoriedade apenas os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes 
físicos. 
   
   EMENDA:18542 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ALÍNEA b DO INCISO DO  
ARTIGO 27.  
Dê-se à alínea "b" do artigo 27 do projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 27. ....................................  
I - .........................................  
b) são obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis anos, salvo para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos. 
Justificativa: 
O Brasil é considerado uma nação de jovens, que constituem o seu maior contingente populacional. 
Engajá-lo no processo eleitoral compreende-se dentro da preocupação de atrair, para o campo das 
grandes decisões nacionais, o maior número possível de pessoas que, não só possa oferecer a sua 
contribuição, como também tornar-se consciente de suas consequências. Por outro lado, com a 
disponibilidade de informações existentes na sociedade moderna, o jovem de dezesseis anos 
encontra-se apto a ingressar na atividade política, com bem mais proveitoso, é fora de dúvida, do que 
teriam eleitores adultos sem maior nível de instrução, aos quais já é assegurado, e deverá continuar 
sendo, o direito de voto. Acresce considerar que a modificações proposta compatibiliza o dispositivo 
em questão com a alínea “b” do inciso II do mesmo artigo, cuja interpretação conduz ao entendimento 
de que seriam alistáveis as menores de dezoito anos, impondo-se, em nome da coerência, a 
alteração.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
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Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18694 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do Art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título II - Dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais a seguinte redação:  
Título II  
Dos Direitos e Garantias  
Capítulo I  
[...] 
Capítulo IV  
Dos Direitos Políticos  
Art. 7o. - São direitos políticos invioláveis  
o alistamento, o voto, a elegibilidade, a  
candidatura e o mandato.  
§ 1o. - O sufrágio é universal, e o voto,  
direto e secreto;  
§ 2o. - São obrigatórios o alistamento  
eleitoral e o voto dos maiores de dezoito anos,  
salvo para os analfabetos, os maiores de setenta  
anos e os deficientes físicos;  
§ 3o. - Não podem alistar-se eleitores os que  
não saibam exprimir-se na língua portuguesa, nem  
os conscritos, durante o período de serviço  
militar obrigatório.  
§ 4o. - São elegíveis os alistáveis na forma  
da lei, exigida a filiação partidária e o  
domicílio eleitoral, na circunscrição, por prazo  
mínimo de seis meses.  
§ 5o. - São inelegíveis os analfabetos.  
§ 6o. - Lei complementar poderá estabelecer  
outros casos de inegibilidade e os prazos de sua  
cessação.  
Art. 8o. - É vedada a suspensão de direitos  
políticos, salvo em virtude de cancelamento da  
naturalização, por sentença judicial, e de  
incapacidade civil absoluta.  
Parágrafo único - Não haverá sanção penal que  
importe a perda definitiva dos direitos políticos.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta, de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados.  
(Obs.: A numeração sequencial dos dispositivos propostos não corresponde à do Projeto).  
Parecer:   
   A Emenda visa a dar uma nova redação ao Título II do Projeto de Constituição e versa: Direitos e 
garantias individuais; direitos coletivos; nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos.  
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É um esforço louvável de síntese e de bom senso e merece aprovação em muitos de seus 
dispositivos, de forma integral, parcial ou com mudança de redação.  
Não consideramos, contudo, aconselhável a aceitação dos seguintes artigos da Emenda, sob análise: 
art. 4o.: § 1o.; § 33; § 34; § 35, in fine; § 36, alíneas, "c" e "e"; § 38, in fine; § 41; § 42; § 44; § 45; § 
46; § 48; parte do caput do art. 5o.; art. 5o., § 30; § 4o. in fine; § 6o.; §7o. § 8o.; § 9o.; § 10.; § 12, em 
parte; § 13; § 14; § 15; § 16; § 17; § 18; Art. 6o., II, "a" e "b" e § 1o.; art. 7o. § 4o. e § 6o. e art. 8o. 
   
   EMENDA:18755 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   No. 3 - Substitutiva - (art. 27 II-b)  
"São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos". 
Justificativa: 
A supressão dos menores de dezoito anos, decorre da sua absoluta desnecessidade uma vez que 
ditos menores já são inalistáveis.  
Quanto aos analfabetos sua inclusão é de mister por que supõe-se não ser intenção do Constituinte 
permitir a escolha de iletrados para provimentos dos cargos eletivos.  
Parecer:   
   A emenda proposta foi acolhida, em quase sua totalidade, no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18939 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO II DO ARTIGO 27,  
ALÍNEA f.  
Dê-se à alínea "f" do inciso II do artigo 27 a seguinte redação:  
Art. 27. ....................................  
II ..........................................  
f) São elegíveis os militares alistáveis, que  
se afastarão, do serviço ativo, para se candidatar  
e nessa situação permanecerão no curso do mandato,  
findo o qual retornarão ao exercício de suas  
atividades anteriores. 
Justificativa: 
É injustificável qualquer discriminação de brasileiros em relação à disputa de mandatos eletivos, 
direito sem o qual perdem a sua identidade política, submetendo-se, sem poder influir, ás grandes 
decisões nacionais, porque além de privados de manifestar a sua vontade nas eleições, quase 
sempre não poder emitir opinião a respeito de temas políticos, como ocorre com os militares.  
A ordem que se deve observar na atividade militar não é incompatível, no entanto, com o exercício 
pleno da cidadania, conquanto se admitam restrições imposta pela natureza dos serviços, limitadas, 
porém, ao tempo de sua execução ou de permanência nos quartéis ou instalações congêneres.  
O militar faz de sua atividade um meio de vida, do mesmo modo que outros profissionais, sem, 
contudo, ser obrigado a manter a sua condição no meio civil, onde é em tudo igual aos demais 
brasileiros.  
Parecer:   
   Cuida a emenda da elegibilidade de militares.  
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Entendemos que deve ser mantida a redação atual da alínea f do item II do art. 27, por disciplinar a 
matéria de maneira mais coerente com as atividades políticas dos militares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18983 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO COELHO (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b" do art. 27, inciso I, do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"b) são opcionais o alistamento e o voto dos  
brasileiros de ambos os sexos maiores de dezoito  
anos, salvo as exceções previstas em lei." 
Justificativa: 
Pretendemos assegurar a opção do voto e do alistamento no serviço militar para os brasileiros 
maiores de dezoito anos, de ambos os sexos.  
O alistamento obrigatório só deve existir para a defesa, em caso de guerra, se não forem supridas 
voluntariamente as necessidades de prestação do serviço militar. Deve existir, também, a 
opcionalidade do voto pois, se temos o direito de escolha entre vários candidatos, devemos tê-lo 
inclusive para o sufrágio.  
Parecer:   
   A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativos.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico. A obrigatoriedade do voto advém da teoria do 
eleitorado-função.  
É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos; levando ao poder minorias radicais e transformando-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é óbvio que o alistamento também será obrigatório.  
Excetuamos da obrigatoriedade apenas os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes 
físicos. 
   
   EMENDA:19010 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 27, inciso I, letra "c":  
Substitua-se pelo sublinhado: ... os que não  
saibam exprimir-se na língua nacional brasileira  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 54, inciso XXIII,  
letra "u":  
Acrescente-se: ... bem como política de  
ensino e difusão da língua nacional brasileira.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 375:  
Substitua-se a expressão "idioma nacional"  
por "língua nacional brasileira". 
Justificativa: 
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O texto do nobre relator, Dep. Bernardo Cabral, é eclético no que se refere à língua do Brasil: 
português, língua nacional e idioma nacional.  
Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que as constituições brasileiras jamais consagram o termo 
“português” para designar a língua do Brasil. A preferência tem sido, quase sempre, o uso da 
expressão “língua nacional”.  
Esta não é uma questão de menor importância. Ao contrário, diz respeito à necessidade, que nem 
todos os nacionais de outros países têm, de o brasileiro distinguir-se culturalmente como cidadão do 
Novo Mundo. Este acionamento da identidade nacional do brasileiro a partir de sua língua é que gera 
originalmente sues valores culturais e o faz pensar diferente.  
Só os adeptos conscientes ou distraídas da política linguística do salazarismo português, projeto, no 
tempo, da política linguística do Marquês de Pombal, é que insistem em oficializar o anacronismo 
representado pelo termo “português”. É preciso que se dê liberdade ao professor e ao cidadão, em 
geral, para designar como quiser a língua nacional: brasileiro ou português. Nunca, porém, impor uma 
denominação. O tempo dirá, como já aconteceu em tantos países – e ainda acontece (veja-se o caso 
da Noruega, dos Estados Unidos e da Austrália) – se a designação do idioma da antiga nação 
colonizadora é que permanece. Em nosso caso, com a agravante de jamais ter prevalecido nos 
textos constitucionais.  
Nossa emenda visa a afastar o perigo de, amanhã, com a simples existência, na Constituição, da 
expressão “língua nacional” querer-se propor a oficialização entre nós do inglês, do francês, etc. 
“Brasileira”, no caso, significa “da nação brasileira” e evitará, com sua simples existência 
constitucional, que se queira pôr na Constituição denominações outras, como “português”, “inglês”, 
etc., exatamente como fez o nobre relator no art. 23, que é objeto de outra emenda nossa.  
Parecer:   
   O Relator optou pela manutenção do texto original, consagrando a expressão "idioma nacional". 
   
   EMENDA:19046 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva - Seção II Cap. V, Título II, onde couber:  
Art. Os detentores de mandatos eletivos tem o  
dever de prestar contas de suas atividades aos eleitores.  
Parágrafo Único - A qualquer tempo, no curso  
do mandato parlamentar, poderão ser oferecidos  
impugnações à Justiça Eleitoral com funcionamento  
em abuso do poder econômico, corrupção e fraude  
transgressões eleitorais essas puníveis com perda  
de mandato.  
Art. Os eleitores poderão revogar, o voto  
destituinte, o mandato concedido a seus  
representantes no Congresso Nacional, nas  
Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores,  
na forma regulamentada em lei complementar. 
Justificativa: 
O voto destituinte pode ser definido, em sentido amplo, como a medida que confere ao eleitorado o 
poder de, em determinadas condições, substituir um ocupante de cargo público antes do término 
normal de seu período.  
Trata-se de uma revogação de mandato, uma verdadeira suspensão de confiança ou uma 
consequente anulação da nomeação ou escolha anterior.  
O voto destituinte, que se pretende estabelecer no texto constitucional, refere-se exclusivamente aos 
detentores de mandatos eletivos, e por iniciativa exclusiva dos eleitores.  
A revogação proposta fundamenta-se na teoria da soberania fracionada, que fica com cada um dos 
membros do povo. Se o mandato eletivo é uma delegação de representações popular, deveria 
competir ao eleitor revogar a qualquer momento tal delegação.  
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A instituição deste novo direito é especialmente importante para o nosso País, onde os abusos, a 
corrupção e a impunidade ameaçam a própria credibilidade do sistema democrático. Constituirá 
ainda, poderoso instrumento de controle dos representantes, pelo eleitorado, a mera presença desse 
dispositivo na Lei Maior poderá coibir certos abusos e irresponsabilidades.  
Parecer:   
   Pretende o autor alterar o dispositivo que trata da prestação de contas de suas atividades aos 
eleitores pelos detentores de mandatos eletivos.  
Somos pela supressão da alínea "a" do item IV do art. 27.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19127 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 27, inciso II pelo seguinte:  
II - Salvo os casos obrigatórios de  
desincompatibilização que a lei estabelecerá, são  
elegíveis os maiores de 18 anos para os cargos  
previstos na Constituição, à exceção dos de  
deputado federal, cuja idade mínima é de 21 anos,  
e os Presidente da República, Governador e  
Senador, para os quais se exigirá no mínimo 30 anos. 
Justificativa: 
A emenda visa a estabelecer, no texto constitucional, os limites mínimos de idade para os cargos 
eletivos, evitando se abusos praticados no âmbito dos Estados, durante a vigência da Constituição  
de 46.  
Parecer:   
   A emenda trata de elegibilidade.  
Concordamos com a elegibilidade aos dezoito anos. No que se refere à idade mínima para o 
candidato a Presidente da República, Governador, Senador e Deputado Federal, não podemos nos 
manifestar, porque a matéria não deve ser disciplinada no item II do art. 27, do Capítulo dos Direitos 
Políticos, mas nos Capítulos que tratam do Poder Executivo e do Poder Legislativo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19227 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ALÍNEA "b" DO ITEM I DO  
ARTIGO 27  
Dê-se a alínea "b" do item I do artigo 27, do  
projeto de constituição, a seguinte redação:  
b) o alistamento é obrigatório e o voto  
facultativo, aos maiores de dezoito anos, salvo  
para os analfabetos, os maiores de setenta anos e  
aos deficientes físicos; 
Justificativa: 
É necessário que o cidadão disponha permanente do documento legal que permita exercer seu 
direito de voto.  
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Um fato significativo a poucos dias de um pleito eleitoral, pode ensejar ao cidadão o desejo de votar e 
somente naqueles que estiverem alistados poderão fazê-lo, a par disto entendemos que todos 
deverão estar em condições de votar, ainda que seja facultativo, o voto. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo.  
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório.  
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado para exercer esse direito. 
Sua prática poderia ser prejudicial à representatividade política e popular dos eleitos. As grandes 
abstenções poderiam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido 
à corrupção eleitoral.  
Sendo o exercício do voto um dever cívico, entendemos que a obrigatoriedade do voto deve ser 
mantida. 
   
   EMENDA:19250 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item I do Artigo 27 do  
Projeto de Constituição a seguinte alínea:  
"Os estrangeiros que preencherem as condições  
de permanência regular e residência no País por  
cinco anos, sem interrupção e desde que saibam  
exprimir-se na língua nacional, são alistáveis  
podendo exercer o direito de voto." 
Justificativa: 
Entendemos que aos estrangeiros residentes no Brasil por mais de cinco anos poderá ser 
assegurado o direito político relativo tão somente ao exercício do voto, influindo na escolha dos 
candidatos nos cargos públicos eletivos.  
Parecer:   
   Cuida a emenda do alistamento e visto dos estrangeiros que preencherem as condições de 
permanência regular e residência no País por cinco anos.  
O projeto e o substitutivo incluem entre as condições de elegibilidade, a nacionalidade brasileira.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19279 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se à letra d, inciso I, do artigo 27 a seguinte redação:  
"d) os militares são alistáveis". 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda de estender, também aos conscritos, o alistamento eleitoral.  
O projeto permite o alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no serviço inicial.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Esses militares não devem, portanto, participar do pleito. 
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   EMENDA:19308 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: alínea a, inciso I, art. 27  
Dê-se à alínea a, inciso I, art. 27, a seguinte redação:  
"a) o sufrágio é universal, e o voto, igual,  
direito, secreto e proporcional para a Câmara dos  
Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras de  
Vereadores". 
Justificativa: 
Essa emenda objetiva consagrar no texto constitucional o princípio do voto proporcional para as 
eleições para a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores.  
O sistema distrital, ainda que misto, representa um grave perigo para as instituições democráticas, 
eliminando a representação das minorias e consagrando um bipartidarismo de fato.  
Parecer:   
   Pretende o autor consagrar o princípio do voto proporcional.  
O artigo 97 do Projeto introduz o sistema distrital misto, voto majoritário, direto, secreto e 
proporcional.  
Adotamos o referido sistema eleitoral por entendermos ser o que melhor atende aos interesses da 
classe política, dos partidos, dos eleitores e dos candidatos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19387 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO SEGUNDO DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO.  
DÊ-SE AO TÍTULO SEGUNDO DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
TÍTULO II  
DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS  
CAPÍTULO I  
[...] 
Capítulo V  
Da Soberania Popular  
Secção I  
Princípios Gerais  
Art. 16. Só é lícito exercer atos de  
soberania com assento na representação popular,  
coletiva e majoritariamente manifesta.  
§ 1o. O povo exerce soberania pelas eleições  
diretas, secretas e de sufrágio universal,  
manifestando-se em consultas plebiscitárias  
previstas nesta Constituição e, eventualmente, na  
elaboração de emendas, colaborando nas alterações  
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constitucionais, também manifestada sua presença  
política por:  
a) participação na organização de chapas e  
designação de candidatos a funções legislativas,  
executivas e judiciárias;  
b) obrigatoriedade de concurso público para  
as funções administrativas, salvo cargos de  
confiança, previsto em lei complementar;  
c) pela livre ação corregedora sobre as  
funções públicas e as sociais, de relevância  
pública definida em lei.  
§ 2o. São direitos do cidadão o alistamento,  
o voto, a elegibilidade, a candidatura e o  
mandato, segundo os seguintes pressupostos:  
a) alistamento após os dezesseis anos de idade;  
b) a elegibilidade exige a nacionalidade, a  
cidadania, a idade mínima, o alistamento, a  
filiação partidária e o domicílio eleitoral, na  
circunscrição, pelo prazo mínimo de a um ano;  
c) a inelegibilidade abrande os inalistáveis  
e os menores de dezoito anos e, para os mesmos  
cargos, o Presidente e Vice-Presidente da  
República, os Governadores e Vice-Governadores,  
os Prefeitos e Vice-Prefeitos e quem  
houver sucedido no exercício do mandato;  
d) para concorrer a outros cargos, devem  
renunciar ao mandato o Presidente e Vice-  
Presidente da República, os Governadores e os  
Vice-Governadores e os Prefeitos e Vice-Prefeitos,  
seis meses antes do pleito.  
§ 3o. Lei complementar estabelecerá outros  
casos de inelegibilidade e os prazos para sua  
cessação, tomando me conta a vida pregressa dos  
candidatos, a fim de proteger:  
a) o regime democrático;  
b) a probidade administrativa;  
c) a normalidade e a legitimidade das  
eleições, contra a influência do poder econômico  
ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego  
público na administração direta e indireta;  
d) moralidade para o exercício do mandato.  
§ 4o. São elegíveis os militares alistáveis,  
com mais de dez anos no serviço ativo, agregados  
ao se candidatarem, passando, se eleitos,  
automaticamente para a reserva exigido, dos que  
tenham menos de dez anos de serviço, o afastamento  
espontâneo para a inatividade.  
§ 5o. São igualmente inelegíveis, no  
território da jurisdição do titular, o cônjuge e  
os parentes consanguíneos, afins ou adotivos, bem  
assim os condenados em ação popular por lesão ou  
endividamento irresponsável em prejuízo da União,  
dos Estados ou dos Municípios, salvo se reabilitados.  
§ 6o. São condições da candidatura para  
cargos eletivos a elegibilidade e a escolha em  
convenção partidária, privativas de brasileiros  
natos as candidaturas para a Presidência da  
República, do Congresso Nacional, da Câmara dos  
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Deputados e do Senado Federal.  
§ 7o. O mandato parlamentar poderá ser  
impugnado ante a Justiça Eleitoral, até seis meses  
após a diplomação, instruída a ação com provas  
conclusivas de abuso de poder econômico, corrupção  
ou fraude e transgressões eleitorais, transitando  
o processo em segredo de justiça, respondendo o  
impugnante por denunciação caluniosa, se temerária  
a ação.  
§ 8o. É vedada a cassação de direitos  
políticos, salvo em caso de naturalização  
cancelada por sentença judicial ou comprovada a  
incapacidade civil absoluta.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A Emenda, do Ilustre Deputado Siqueira Campos, abrange diversos Capítulos do Projeto, com 
profundas inovações estruturais.  
Assim é que os "Direitos e Liberdades Fundamentais", com o Capítulo "Dos Direitos Individuais", são 
tratados no Artigo 9º., em nada menos de 38 (trinta e oito) parágrafos.  
Do Artigo 10 ao 12, trata a Emenda dos chamados "Direitos Sociais".  
O Artigo 13, com dezoito (18) parágrafos, e os Artigos 13 e 14, com dois (2) parágrafos, tratam dos 
"Direitos Coletivos".  
Seguem-se disposições sobre a "Nacionalidade", e Soberania Popular" (Artigos 15, com quatro 
parágrafos) e Soberania Popular (Artigo 16, com oito parágrafos).  
Por fim, no Artigo 17 e seus parágrafos, são consignados disposições concernentes aos Partidos 
Políticos.  
A multiplicidade de temas está a exigir um Parecer também múltiplo em seu aspecto formal, por exigir 
análises parceladas desses diversos segmentos do texto constitucional.  
Atendendo-nos à sistemática do Projeto e do Substitutivo, cabe-nos uma análise perfuntória dos 
dispositivos atinentes aos "Decretos Individuais" (Artigo 9º.) e "Direitos Coletivos" (Artigo 13).  
No seu todo, o trabalho inova o contido no Projeto, novamente no aspecto formal, a partir do caput do 
Artigo 9º., bem como em seus parágrafos, notadamente nos parágrafos 1º., 2º., 3º., 4º., 8º., 12, 28, 35 
e 38.  
Não se pode fazer uma apreciação detalhada desses dispositivos.  
Um reparo, a nosso ver, se impõe: o cárcere privado e a individualização da pena já constam da 
legislação penal ordinária.  
A ampliação do leque dos direitos inalienáveis, a nosso ver, é demasiada, como está no § 1º. do 
artigo 9º.  
Louvável as disposições contidas nos dispositivos inovadores (§§ 2º., 3º., 4º., 8º., 12 e 28).  
Ressalte-se, por fim que as disposições contidas nos artigos enfocados estão adredemente, 
contempladas no Substitutivo em fase de elaboração.  
A contribuição da Emenda, assim, afigura-se-nos válida, mormente em se sabendo, que se acham 
incorporadas, em sua maioria, ao novo texto.  
Oprimido pela aprovação parcial dos diversos dispositivos constantes da Emenda e concernentes aos 
Capítulos que enfocamos, após as adaptações redacionais, cremos que a Emenda deverá passar, a 
seguir, pelo crivo, analítico dos especialistas nas áreas "Dos Direitos Sociais" e "Dos Partidos 
Políticos".  
Quanto a parte que apreciamos, opinamos pela aprovação parcial.  
Esta Emenda, na parte dos direitos coletivos, especificamente organização sindical e exercício do 
direito de greve, harmoniza-se em alguns pontos com o conjunto de normas que resolverem 
aproveitar em nosso substitutivo, conforme pareceres dados às Emendas 1p16815-5 e 1p143268 e 
propõe a manutenção de outros que não pretendem aproveitar.  
Harmonizam-se com o esquema de nosso substitutivo, a plena liberdade de associação sindical, 
devendo a lei regulamentar as condições de registro e da representação nas convenções coletivas de 
trabalho, a desvinculação do Estado, a fixação e desconto em folha da contribuição sindical da 
categoria segundo aprovação em assembleia a proibição de que a lei exija autorização do Estado 
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para fundação de sindicato ou filiação sindical, o asseguramento do exercício do direito de greve.  
Portanto, nesta parte, somos pela aprovação parcial.  
Quanto aos dispositivos que asseguram direitos ao trabalhador, unificamos pelo cotejo da Emenda 
com o Projeto, que diversos preceitos já estão contemplados, embora, é claro, com redação diversa. 
Neste particular, cabe-nos esclarecer que procuramos escoimar, no Substitutivo que pretendemos 
elaborar, toda matéria pertinente à legislação ordinária, a exemplo, a de que tratam os incisos 
propostos na Emenda sob os nrs. I, IV, VI e VII, bem como alguns detalhamentos ou 
particularizações, como a duração da hora noturna, os dias para o repouso semanal remunerado, a 
proibição do trabalho gratuito pelos menores, entre outros.  
No Capítulo da Soberania Popular o autor oferece algumas inovações e faz várias alterações na 
matéria referente aos direitos políticos.  
A maioria das sugestões integra o substitutivo.  
Fazemos objeções quanto ao alistamento aos dezesseis anos, o domicílio eleitoral de um ano, a 
inelegibilização por parentesco sem determinar o grau e a candidatura privativa de brasileiros natos 
para membros da Câmara Federal e do Senado Federal da República.  
É de ser mantida a redação do Capítulo V, Seção I.  
Pela aprovação parcial.  
No tocante ao Capítulo dos Partidos Políticos o nobre Signatário da Emenda propõe redação que 
substitui, totalmente, o texto original. A Emenda possui, sem dúvida, altos méritos, além de bastante 
minueisa. Acontece que em suas linhas gerais ela se encontra escolhida em nosso Substitutivo e por 
uma questão de coerência e de sistemática preferimos mantê-lo.  
Nosso parecer é, assim, pela aprovação parcial uma vez que como ressaltamos a maioria de seus 
conceitos integra o Projeto.  
As sugestões concernentes à Nacionalidade se coadunam com a perspectiva de substitutivo e 
deverão ser em muito aproveitadas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19443 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Título II  
Dos Direitos e Liberdades Fundamentais  
Seção I  
Dos Direitos Políticos  
Art. 27 Inciso IV - O Mandato  
Alínea C - A lei estabelecerá a forma pela  
qual a maioria dos eleitores poderá destituir do  
cargo aquele que decair da confiança coletiva no  
exercício do mandato. 
Justificativa: 
A redação do ilustre Relator contempla o VOTO DESTITUINTE mas não especifica as condições 
mínimas anteriores à lei ordinária em relação ao exercício deste novo instituto da soberania popular. 
Instituir, pois na redação, que já vinculamos propondo desde a Subcomissão, certo de que já na 
Constituição é preciso estabelecer que a destituição dá-se mediante: 

a) maioria dos eleitores; 
b) região da destituição, ou seja, a decaída da confiança coletiva. 

Parecer:   
   Propõe o autor estabelecer que a maioria dos eleitores poderão destituir do cargo aquele que decair 
da confiança coletiva no exercício do mandato.  
Fazemos objeção à proposta, tendo em vista que os mandatos não devem ser cassados pelos 
eleitores.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:19476 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se a redação da letra b do art. 27, I, pela seguinte:  
"São eleitores os brasileiros que, à data da  
eleição, contém 16 (dezesseis) anos ou mais,  
alistados na forma da lei. O alistamento e o voto  
somente são obrigatórios para os maiores de 18  
(dezoito) e menores de 70 (setenta) anos de idade." 
Justificativa: 
Não vemos razão para retirar dos deficientes físicos o direito do exercício do voto e muito menos o de 
exclui-los do dever de votar como todos os demais cidadãos. Se o que se quis prever foi o caso de 
deficiência que impossibilite o exercício do voto, esta circunstância, por si só, obviamente, o isentara 
do dever. O que não nos parece certo é discriminar o deficiente como se ele não tivesse direitos e 
deveres de cidadão.  
Quanto ao menor de 18 anos, não interessado em exercer o direito de cidadão, é razoável que se 
não torne obrigatório o seu voto. O voto não obrigatório do jovem deve ser estimulado para a sua 
integração responsável na sociedade em que vive. Quanto mais cedo o cidadão participar melhor 
para a Nação. Um jovem de 16 anos, hoje, já não é tão despreparado quanto o cidadão de cinquenta 
anos atrás, privado que estava este de informações e de liberdade que o de hoje desfruta. O voto não 
obrigatório será uma indicação importante para nos certificarmos da desnecessidade de se impor a 
obrigação de votar. Se o voto não obrigatório vier a ser exercido intensamente, será um indicio 
seguro da maturidade desta Nação e um incentivo para torná-lo não obrigatório par todo o cidadão 
como ocorre em quase todo mundo livre.  
Parecer:   
   Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de dezesseis anos de idade.  
Entendemos que a idade para o alistamento deve corresponder àquela da responsabilidade civil e 
penal.  
Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação escrita. 
   
   EMENDA:19662 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprimir do Título II, Capítulo V, Seção I,  
referente ao alistamento eleitoral a seguinte alínea:  
"Título II -  
Capítulo V -  
Seção I -  
d) os militares são alistáveis, exceto os  
conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório". 
Justificativa: 
Hoje, após a edição da Emenda Constitucional n° 25, de 1985, apenas os cabos e soldados não 
podem votar. Estão em posição de inferioridade junto com estrangeiros, os que não saibam exprimir a 
língua nacional e os provados de seus direitos políticos. São em suma, párias sociais.  
Não subsistem as razões elitistas que fizeram, no passado, existir a restrição ao voto dos subalternos 
dos Forças Armadas.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 374  

 

Estamos reconstruindo a democracia em nosso Pais e aprimorando nossas instituições políticas. Por 
isso mesmo, acredito que esta Emenda será acolhida pelos nobres pares.   
Parecer:   
   Cuida a Emenda de estender, também aos conscritos, o alistamento eleitoral.  
O projeto permite o alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no serviço inicial.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Esses militares não devem, portanto, participar do pleito. 
   
   EMENDA:19766 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à alínea "b" do item I do art. 27 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 27 ....................................  
I - ........................................  
b) são obrigatórios o alistamento e o voto de  
todos os brasileiros maiores de dezoito anos, ou  
que venham a completá-los até dezembro do ano da  
realização da eleição, alistados na forma da lei,  
salvo para os analfabetos, os maiores de setenta  
anos e os deficientes físicos". 
Justificativa: 
Ao observamos o Brasil de hoje podemos facilmente constatar que vivemos um momento histórico 
em que reformas e transformações sociais profundas vêm ocorrendo com a finalidade de adequar a 
vida do país às suas necessidades reais. É, portanto, um instante decisivo para a sociedade 
brasileira.  
Dessa forma, não se justifica excluir do alistamento eleitoral o jovem brasileiro que completará 
dezoito anos no ano da realização as eleições. Sabemos que não é a “mudança de idade” que torna 
o jovem mais maduro, mais responsável ou até mais patriota. A idade cronológica é apenas 
simbólica. O processo de maturação, segundo o esquema geral da teoria de Piaget sobre o 
desenvolvimento humano, mostra com o sujeito em crescimento desempenha, progressivamente, 
papéis cada vez mais ativos e afirmativos de sua individualidade, em seus intercâmbios com o 
ambiente.  
A cidadania, que é o gozo dos direitos e deveres civis e políticos do indivíduo na sociedade, para ser 
plena exercida precisa materializar-se em situações objetivas que permitam a cada um avaliar seu 
comportamento, a partir dos resultados globais do grupo ao qual pertence.  
O exercício do voto é, pois, um exercício de cidadania. É participação para a representação. 
Momentos distintos de um mesmo processo eletivo.  
Indiscutivelmente, somos um país em que a maior parcela da população é constituída de jovens e 
torna se hoje inadiável atraí-los para as atividades político-partidárias, se quisermos formar uma elite 
política capaz de assumir nossas responsabilidades como Nação e aceitar o desafio do 
desenvolvimento, contribuindo, através do debate de grandes problemas nacionais, para o 
aprimoramento institucional do país.  
Parecer:   
   A alteração proposta pelo autor é desnecessária.  
Deve ser mantida a redação da alínea b o item I do art. 27.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19774 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Suprima-se, no item "a", do inciso II, do  
artigo 27, a expressão "a filiação partidária".  
Suprima-se, no item "a", do inciso III, do  
artigo 27, a expressão "e a escolha em convenção  
partidária".  
Acrescente-se, como alínea "c" do inciso III  
do artigo 27, a seguinte disposição:  
"C - A lei regulará a inscrição do candidato  
avulso para qualquer nível de eleição." 
Justificativa: 
A proposta visa estabelecer a candidatura avulsa em qualquer nível de eleição desde vereador até 
para a Presidência da República.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir na alínea a do item III do art. 27 a expressão "e a escolha em convenção 
partidária".  
Deve ser mantida a referida expressão, porque democratiza a escolha em convenções partidárias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20253 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescenta ao inciso IV do art. 27 as seguintes alíneas:  
"e) - É vedada a prorrogação de mandatos para  
funções públicas eletivas.  
"f) - Durante seu prazo não se altera o  
conteúdo do mandato; ele é o mesmo definido pelas  
regras vigentes no momento da outorga." 
Justificativa: 
A presente emenda foi enviada pelo digno advogado Dr. Sergio Sérvulo da Cunha, dado o alcance de 
pretensão a adotamos e submetemos à Assembleia Nacional Constituinte. A emenda objetiva coibir 
práticas casuísticas, que agridem e princípio da representação política.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda de vedar a prorrogação de mandatos.  
Mandatos somente poderão ser prorrogados por determinação constitucional. De nada valerá a 
proibição, se, posteriormente, uma Emenda Constitucional determinar a prorrogação, revogando a 
norma que o autor pretende estabelecer. 
   
   EMENDA:20255 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescente-se os termos "e do Supremo  
Tribunal Federal" à letra "b" do item III, do art.  
27 do Projeto que passará a ter a seguinte redação:  
Art. 27: ....................................  
I............................................  
II ..........................................  
III..........................................  
a............................................  
b: são privativas de brasileiros natos as  
candidaturas para os cargos de Presidente da  
República, da Câmara dos Deputados, do Senado  
Federal "e do Supremo Tribunal Federal". 
Justificativa: 
Emenda sobre o mesmo assunto, de forma mais abrangente, foi apresentada na Comissão da 
Sistematização onde recebeu o n°CS05400-8. 
O segundo Projeto modificou a redação, impondo-se a substituição da emenda, já apresentada, que 
face à alteração havida ficou prejudicada, em parte.  
A ressalva, prevista na letra b, teve em mira excepcionar o cargo de chefe do Estado, exercido pelo 
Presidente da República e das que sucedem ou substituem, pela ordem constitucional e que são os 
Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  
Todavia, deixou-se de incluir o Presidente do Supremo Tribunal federal que é o terceiro, pela ordem 
de sucessão, estabelecida no artigo 157 ao Projeto.  
Indispensável, portanto, a inclusão dos termos propostos para adequação dos artigos.  
Parecer:   
   O autor pretende incluir o cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal na relação do 
privativos de brasileiro nato, com a nova redação oferecida à alínea B do item III do artigo 27.  
Acontece que o referido item trata de candidatura para cargos providos por eleições populares.  
A proposta deveria ter sido endereçada à Seção II, do Capítulo IV, do Título V - Do Supremo Tribunal 
Federal.  
Acolhemos a parte que diz respeito ao Presidente da República, da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal 
   
   EMENDA:20504 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 27, inciso I alínea "b" pelo seguinte:  
"I - ................................. 
b - São eleitores todos os brasileiros  
maiores de 18 anos". 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo, apenas, evitar, como se pretendeu, diminuir a idade legal para a 
atribuição do direito de voto.  
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação à alínea b do item I do art. 27.  
A redação proposta está incompleta.  
Aprovação parcial 
   
   EMENDA:20510 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo V do Título II dos  
Direitos Políticos  
Substitua-se o texto constante do capítulo V  
do título II do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título II  
Capítulo V  
Seção I - Dos Direitos Políticos  
Art. 11 - São direitos políticos invioláveis,  
de todos os cidadãos maiores de 18 anos,  
indistintamente:  
I - O alistamento e o voto.  
II - A elegibilidade.  
III - A candidatura sendo privativa de  
brasileiros natos, as candidaturas para os cargos  
de Presidente da República e do Senado Federal.  
IV - O sufrágio universal através do voto  
facultativo, igual, direto e secreto.  
Art. 12 - A lei preverá os casos de dispensa  
do alistamento, de inelegibilidade e os prazos nos  
quais esta cessará.  
Art. 13 - É livre a criação de partidos  
políticos. Na sua organização e funcionamento,  
serão resguardados a soberania nacional, o regime  
democrático, o pluripartidarismo e os direitos  
fundamentais da pessoa humana, observados os  
seguintes princípios.  
I - Filiação partidária assegurada a todo  
cidadão, no pleno gozo dos seus direitos políticos.  
II - Proibição aos partidos políticos de  
utilizarem organização paramilitar, bem assim, de  
se subordinarem a entidades ou governos estrangeiros.  
III - Aquisição de personalidade jurídica de  
direito, mediante o registro dos estatutos no  
Tribunal Superior Eleitoral, dos quais constem  
normas de fidelidade e disciplina partidárias.  
IV - Exigência de que os partidos sejam de  
âmbito nacional, sem prejuízo das funções  
deliberativas dos órgãos estaduais e municipais  
tenham atuação permanente, baseada na doutrina e  
no programa aprovados em convenção.  
§ 1o. Os partidos políticos terão acesso  
aos meios de comunicação social conforme a lei. 
Justificativa: 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preambulo de seu projeto de Constituição: 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detecte, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico. ” 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
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minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias. No mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação nos Capítulos que tratam dos partidos políticos.  
A redação proposta está incompleta e não atende aos objetivos principais do projeto.  
Dentre as alterações apresentadas, encontra-se o voto facultativo que, em diversos pareceres, 
fizemos objeções, tendo em vista que adotamos o alistamento e voto obrigatórios.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:20575 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte alínea ao Item II,  
do Art. 27 do Projeto de Constituição:  
"É facultado o exercício do voto e o direito  
à elegibilidade no município em que tenham  
domicílio eleitoral aos estrangeiros residentes e  
domiciliados no Brasil, há mais de cinco anos  
contínuos, que tenham cônjuge ou filhos  
brasileiros e exerçam atividades produtivas". 
Justificativa: 
O indivíduo que atender ao disposto na presente emenda em nosso entender, não pode deixar de 
gozar das prerrogativas conferidas aos brasileiros natos, quanto ao direito do voto e elegibilidade. Os 
direitos que concedemos aos estrangeiros no tópico acima não traz nenhuma preocupação de ordem 
de Segurança Nacional.  
Parecer:   
   Cuida a emenda do alistamento e visto dos estrangeiros que preencherem as condições de 
permanência regular e residência no País por cinco anos.  
O projeto e o substitutivo incluem entre as condições de elegibilidade, a nacionalidade brasileira.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:20879 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Alterar o art. 13, § 2o., que passará a ter a seguinte redação:  
Art. 13 - ............................... 
§ 2o. - O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezesseis anos,  
salvo os analfabetos, os maiores de setenta anos e  
os deficientes físicos. 
Justificativa: 
Nosso objetivo ao estabelecer o direito de voto aos dezesseis nãos é tão somente dar ao cidadão 
brasileiro que já trabalha e produz o direito de escolher livremente o seu governante.  
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20906 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao parágrafo 5o. do artigo 13  
do Projeto de Constituição "e os menores de  
setenta anos", de modo que o dispositivo passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 13. São direitos políticos invioláveis:  
I - ........................................  
II - A elegibilidade  
a) ..........................................  
b) são inelegíveis os inalistáveis, os  
analfabetos, os menores de dezoito e os maiores de  
setenta anos.  
c) ..........................................  
d) ..........................................  
e) .......................................... 
Justificativa: 
Segundo estimativa do IBGE para o período de 1985 a 1990, a média de vida do homem brasileiro 
está entre 62,3 anos e da mulher, 67,6 anos.  
No que diz respeito à aposentadoria aos 65 anos para as mulheres e aos 70 para os homens, 
verifica-se que é insignificante o tempo que lhes sobre para usufruírem o justo repouso por tantos 
anos de trabalho ou em compensação por tantos anos de contribuição.  
Ainda, enquanto o servidor é obrigado a afastar-se do trabalho aos 70 anos, os políticos com 
mandatos eletivos, os parlamentares, mesmo depois dos 70, podem continuar na vida pública. O que 
não passa de uma discriminação antipática.  
Uma Constituição não pode ser maculada com casuísmos, discriminação ou privilégios. Não há 
nessa posição nenhum problema de ordem pessoal. O que se quer é uma Constituição escoimada de 
vícios e de gangas que transformem em estatuto de uma casta de privilégios. Ou se revoga a lei da 
compulsoriedade aos 70 anos, ou se estabelecer a inelegibilidade dos políticos também aos 70 anos.  
Evidentemente, não se pode desconhecer a presença no parlamento brasileiro de varões de valor 
excepcional, que julgaram no firmamento da vida política com extraordinário brilho. Homens cujos 
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méritos culturais e envergadura moral merecem o respeito de toda a Nação. Homens cuja nobreza é 
exaltada por todos os brasileiros.  
Haja vista a figura ímpar de um ULYSSES GUIMARÃES, ou de um AFONSO ARINOS DE MELO 
FRANCO, e muitos outros, cujos anos não conseguiram extinguir o fulgor de sua inteligência e a 
altivez de sua personalidade. Cumpre, portanto, renovar os valores da vida política, dando-se 
oportunidade aos jovens que constituem a maioria dos homens aos quais compete, amanhã, reger o 
destino deste País.  
Em apresentando esta emenda, o objetivo é evitar que no texto da Constituição, se contemplem 
privilégios e prerrogativas odiosas, em desobediência ao princípio maior de que todos são iguais 
perante a Lei.  
Parecer:   
   O objetivo do autor é tornar inelegíveis os maiores de setenta anos de idade.  
Os exemplos de estadistas de idade avançada que governaram e governam vários países com 
sabedoria, liderança e firmeza, nos levam a opinar contrariamente ao pretendido na emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20945 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 13 do Substitutivo do  
Relator a seguinte redação:  
"Art. 13. ..................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. São obrigatório o alistamento e o voto  
dos maiores de 16 anos, salvo para os analfabetos,  
os maiores de setenta anos e os deficientes físicos." 
Justificativa: 
A incorporação no processo político do Brasil dos jovens de 16 anos é uma imposição difluente de 
sua própria modernização.  
Com efeito, os meios de comunicação de massa, especialmente a televisão, trouxerem aos jovens 
uma convivência diária com os acontecimentos político-sociais, provocando seu precoce 
amadurecimento para os fatos que dizem respeito aos destinos do País.  
Deixá-los à margem das decisões no concernente aos destinos da pátria, seria um absurdo e um 
contrassenso. Este o sentido de nossa proposição.  
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21179 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se, do § 2o. do artigo 13, as  
expressões "os analfabetos" e "os deficientes físicos". 
Justificativa: 
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Trata-se de não permitir a existência de qualquer dispositivo discriminatório em ralação ao acesso 
universal para a obtenção do direito de voto. Cabe ao Estado aparelhar-se para assegurar a todos os 
cidadãos este exercício.  
Parecer:   
   Pretende o autor excluir os analfabetos e os deficientes físicos da relação dos dispensados da 
obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto.  
Somos apenas pela exclusão dos deficientes físicos da facultatividade do alistamento e voto, 
permanecendo os analfabetos e os maiores de setenta anos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21181 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do artigo 13:  
"Art. 13. ..................................  
............................................  
§ 2o. - O alistamento eleitoral é obrigatório  
e o voto facultativo para os maiores de dezesseis anos." 
Justificativa: 
Liberdade não se impõe nem se regula. Liberdade se reconhece, dando-se as condições para o 
exercício pleno do direito do voto sem, no entanto, o tutelar.  
A redução da idade para o exercício do direito de cidadania visa incorporar a juventude menor de 
dezoito anos ao processo político numa sociedade onde os jovens já estão agregados ao processo 
produtivo e ao mercado de trabalho.  
A emenda visa modernizar o princípio constitucional que delimita o conjunto do eleitorado 
adequando-o ao perfil etário de nossa população que consagra uma grande maioria de jovens.  
Parecer:   
   Cuida a emenda da obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto facultativo.  
O substitutivo acolhe a proposta do alistamento eleitoral obrigatório.  
No que diz respeito ao voto facultativo, entendemos que sua prática poderia ser prejudicial à 
representatividade política e popular dos eleitos. As grandes abstenções poderiam levar ao poder 
minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido à corrupção eleitoral.  
Somos, portanto, contrários ao voto facultativo.  
No entanto, somos pela facultatividade do alistamento e voto apenas para os analfabetos e os 
maiores de setenta anos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21208 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: O TÍTULO II  
DÊ-SE AO TÍTULO II DO PROJETO, A SEGUINTE  
REDAÇÃO:  
TÍTULO II - ORGANIZAÇÃO GERAL DO ESTADO FEDERAL  
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
[...] 
Art. II.I.7. A lei não poderá estabelecer  
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distinções entre brasileiros natos e  
naturalizados, além das previstas nesta  
Constituição.  
§1o. São privativos de brasileiro nato os  
cargos de Presidente, Vice-Presidentes da  
República e de Primeiro-ministro da União;  
de Presidente dos seguintes órgãos: Assembleia  
Legislativa Federal, Assembleia Governativa da  
União , Conselho Senatorial da República e Supremo  
Tribunal Federal; membros do Conselho  
Federal Eleitoral, do Conselho Político da  
República e do Tribunal Superior Militar; e  
Oficial Superior da Marinha, Exército e Aeronáutica.  
§ 2o. São privativos de brasileiro nato e de  
brasileiro naturalizado que tenha adquirido a  
nacionalidade brasileira há pelo menos quinze anos  
os cargos de Senador-Membro da Assembleia  
Legislativa Federal, Ministro do Supremo Tribunal  
Federal, de Tribunais de Justiça, Deputado da  
União, Promotor-Geral e Defensor-Geral do  
Ministério Público, Governador dos Estados,  
Governador do Distrito Federal, Governador de  
Território, Embaixador e os da Carreira de  
Diplomata, Diretor do Banco Central do Brasil e  
membros do: Conselho Senatorial da República,  
Conselho Federal do Orçamento, Conselho Federal de  
Contas e Conselho Nacional da Magistratura.  
Art. II.I.8. Têm direito de votar e serem  
votados os brasileiros alistados na forma  
estabelecida em Decreto de regulamentação  
eleitoral e em conformidade com o disposto nesta  
Constituição para cada procedimento eleitoral.  
§ 1o. O alistamento e o voto são obrigatórios  
para todos os brasileiros, salvo as exceções  
previstas nesta Constituição e regulamentação eleitoral.  
§ 2o. Não podem alistar-se os que não sabem  
exprimir-se em língua nacional e os que estiverem  
privados dos direitos políticos.  
Art. II.I.9. Lei Complementar regulamentará e  
ordenará os casos e os prazos de inelegibilidade e  
de inalistabilidade, atendendo aos procedimentos e  
princípios estabelecidos nesta Constituição e  
levando em conta, em particular, as exigências da  
doutrina de Separação de Poderes.  
[...] 
Justificativa: 
Esta emenda compreende a organização geral do Estado Federal, estabelecendo as unidades 
político-administrativas da Federação e enumerando as competências de cada uma delas, fixando-
lhes a autonomia funcional, administrativa e financeira e as condições de sua interdependência, com 
a finalidade de estabelecer o âmbito e os limites dos poderes de cada unidade federativa visando à 
coerência do sistema de governo e nível funcional, operativo e político.  
Esta proposta de Emenda elaborada pelo Dr. Henry Maksoud, sem dúvida serve como uma grande 
contribuição a todos os Constituintes e por se tratar de um subsidia do mais alto valor, e por mim 
apresentada.  
Parecer:   
   A Emenda proposta, em que pese conter objeções fundadas em motivos dos mais louváveis, não 
se enquadra inteiramente na perspectiva jurídico-institucional contida no Projeto Substitutivo, 
devendo ser incorporada nos termos do Substitutivo. 
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   EMENDA:21243 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao § 5o. do artigo 13.  
§ 5o. São inelegíveis os inalistáveis. 
Justificativa: 
Este é um princípio básico da convivência democrática todos os que tem direito de votar, tem o direito 
de ser votados.  
A discriminação com os analfabetos não se justifica, já que tal fato não necessariamente expressa 
incapacidade, sendo apenas um dado de linguagem, superável com o assessoramento.  
Quanto a inclusão de menores, é inócua, pois estes não são alistáveis.  
Parecer:   
   Nas verdadeiras democracias participativas somente são inelegíveis os inalistáveis.  
Contudo, ainda não atingimos tão elevado grau de maturidade política.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21415 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O § 2o. do Art. 13 - Capítulo IV - Dos  
Direitos Políticos, passa a ter a seguinte redação:  
"O alistamento eleitoral é obrigatório e o Voto, Facultativo." 
Justificativa: 
Não conseguimos entender como os elaboradores do Substitutivo Bernardo Cabral, homens de 
notável saber jurídico, querem, insistem em impingir ao povo brasileiro, a obrigatoriedade do voto.  
O próprio Caput do art. 13 já sentencia que “São direitos políticos o alistamento, O VOTO...” 
Ota, ilustre Relator, como pretender-se impor ao cidadão a obrigatoriedade do exercício de um 
direito? 
Data máxima vênia vamos nos desmoralizar perante a opinião pública nacional; 
Parecer:   
   Cuida a emenda da obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto facultativo.  
O substitutivo acolhe a proposta do alistamento eleitoral obrigatório.  
No que diz respeito ao voto facultativo, entendemos que sua prática poderia ser prejudicial à 
representatividade política e popular dos eleitos. As grandes abstenções poderiam levar ao poder 
minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido à corrupção eleitoral.  
Somos, portanto, contrários ao voto facultativo.  
No entanto, somos pela facultatividade do alistamento e voto apenas para os analfabetos e os 
maiores de setenta anos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21417 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
O § 10 do Art. 13 - Capítulo IV - Dos  
Direitos Políticos, passa a ter a seguinte redação:  
"São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o  
segundo grau, afinidade ou adoção, do Prefeito, do  
Governador e do Presidente da República,  
ressalvados os que já exercem mandato eletivo." 
Justificativa: 
Entendemos ser um retrocesso a exclusão dos familiares do Presidente da República dentre aqueles 
que se tornam inelegíveis em função do cargo ocupado por Chefe de Poder Executivo.  
Mesmo no regime ditatorial essa proibição constitucional existia. Como, agora, em pleno regime 
democrático vamos permitir essa discrepância? A prevalência desse dispositivo constituir-se-ia num 
privilégio intolerável.  
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República, está de acordo com o estatuído no Substituto. 
   
   EMENDA:21424 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO 2o. DO ARTIGO 13.  
O § 2o. artigo 13 do Projeto de Constituição  
de 26 de agosto de 1987, passa a vigorar com a  
seguinte redação:  
Art. 13 - ................................  
§ 2o. O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezesseis anos,  
salvo os analfabetos, os maiores de setenta anos e  
os deficientes físicos. 
Justificativa: 
A Constituição Política do império do Brasil, de 25 de março de 1924, diz em seu artigo 92: 
São excluídos de votar nas Assembleias paroquiais: 
1º) Os menores de 25 anos, nos quais de não compreendem os casados e os oficiais militares, que 
forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras.  
2º) Os filhos-família, que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem ofícios públicos.  
3º) Os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-livros e primeiros caixeiros das casas 
de comércio, os criados da Casa Imperial, que não forem de galão branco, e os administradores das 
fazendas rurais e fábricas.  
4º) Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. 
5º) Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil reis por bens de raiz, indústria, comercio ou 
empregos. 
A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, de 24 de fevereiro de 
1891, diz em seu artigo 70: 
- São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos, que se alistarem na forma da lei. 
§ 1º - Não podem alistar-se eleitores para eleições federais ou para as dos Estados: 
1º) os mendigos; 
2º) os analfabetos; 
3º) as praças de pré, executando os alunos das escolas militares e ensino superior; 
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4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações, ou comunidades de qualquer 
denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto, que importe a renúncia da liberdade 
individual.  
A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, de 16 de julho de 1934, 
diz em seus artigos 108 e 109.  
- São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma 
da lei.  
PARÁGRAFO ÚNICO - Não podem alistar eleitores: 

a) os que não saibam ler escrever; 
b) as praças-de-pré, salvo os sargentos, do Exército e da Armada e das forças auxiliares do 

Exército, bem como os alunos das escolas militares de ensino superior e os aspirantes a 
oficial.  

c) Os mendigos; 
d) Os que tiverem temporária ou definitivamente, privados dos direitos políticos.  

Art. 109 – O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as mulheres, quando estas 
exerçam função pública remunerada, sob as sanções e salvas as exceções que a lei determinar. 
A CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, de 10 de novembro de 1937, diz em seu 
artigo 117.  
- São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de dezoito anos que se alistarem na 
forma da lei.  
Parágrafo Único – não podem alistar-se eleitores.  

a) Os analfabetos,  
b) Os militares em serviço ativo;  
c) Os mendigos; 
d) Os que tiverem privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos. 

A CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, de 18 de setembro de 1946, diz em seus 
artigos 131 e 132: 
Art. 131 – Não podem alistar-se eleitores: 
I – os analfabetos; 
II – os que não saibam exprimir-se na língua nacional; 
III – os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos. 
Parágrafo Único – Também não podem alistar-se eleitores as praças de pré, salvo os aspirantes a 
oficial, os suboficiais, os subtenentes, os sargentos e os alunos das escolas militares de ensino 
superior.  
A CONSTITUIÇÃO ATUAL, diz em seu artigo 147: 
Art. 147 – São eleitores os brasileiros que, à data da eleição, contém dezoito anos ou mais, alistados 
na forma da lei.  
§ 1º - O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros se ambos sexos, salvo as exceções 
previstas em lei. 
§ 2º - Os militares serão alistáveis, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinha, 
subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para 
formação de oficiais.  
§ 3º - Não poderão alistar-se eleitores: 

a) Os que não saibam exprimir-se na língua nacional; e  
b) Os que estiverem privados, temporária ou definitivamente, os direitos políticos.  

Como demonstrado, as Constituições brasileiras sempre registraram avanços. Se em 1824 era 
necessário a idade de 25 anos e renda líquida anual de cem mil réis, além de restrito ao sexo 
masculino, em 1934 o voto começa a ser exercido, também, pelas mulheres e a idade para exercer 
esse direito é reduzida para 18 anos. Qualquer análise nos dá a certeza que a jovem de hoje que 
conta com 16 anos de idade estará, anos luz, mais preparado que o jovem com 16 anos dos idos de 
1934. Além desta realidade, devemos preparar nosso País para o registro de grandes mudanças e 
para que elas aconteçam, devemos fazer justiça, não só estendendo o direito ao voto aos cabos e 
soldados, mas também aos milhões de brasileiros que estiverem mais presentes nos últimos 
acontecimentos da política nacional.  
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
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do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21427 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO 9o. DO ARTIGO 13.  
O § 9o. do artigo 13 do Projeto de  
Constituição de 26 de agosto de 1987, passa a  
vigorar com a seguinte redação:  
Art. 13 ................................... 
§ 9o. - São elegíveis os militares alistáveis  
com mais de cinco anos de serviço ativo, os quais  
serão agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem; neste caso, se eleitos, passarão  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de cinco anos de serviço  
ativo só são elegíveis caso se afastem  
espontaneamente da atividade. 
Justificativa: 
A atual Constituição permite a elegibilidade aos militares com mais de cinco anos de serviço ativo, 
portanto não vejo que mal existe neste dispositivo para que elevemos este empecilho ao exercício de 
direitos políticos pelos militares.  
Os militares são ensinados a amarem, lutarem e até morrerem pela Pátria, razão cabal para não 
permitirmos que nossa Constituição, nestes direitos, os coloque em desvantagem perante, por 
exemplo, os brasileiros naturalizados.  
Parecer:   
   Pretende o autor reduzir o prazo de elegibilidade de militares.  
Entendemos que o prazo estabelecido no § 9o. do art. 13 do substitutivo deve ser mantido, tendo em 
vista a preservação dos quartéis da politização e dos inconvenientes da disseminação de paixões 
políticas nas fileiras militares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21433 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO 10 DO ARTIGO 13.  
O § 10 do artigo 13 do Projeto de  
Constituição de 26 de agosto de 1987, passa a  
vigorar com a seguinte redação:  
Art. 13 - ..................................  
§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o  
segundo grau, afinidade ou adoção, do Prefeito, do  
Governador e do Presidente da República,  
ressalvados os que já exercem mandato eletivo. 
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Justificativa: 
O dispositivo acima objetiva estender a inelegibilidade para qualquer cargo, ao cônjuge ou aos 
parentes por consanguinidade até o segundo grau, afinidade ou adoção, também, do Presidente da 
República.  
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República, está de acordo com o estatuído no Substituto. 
   
   EMENDA:21483 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (Substitutiva) - Título II - Capítulo IV  
Dê-se ao § 2o. do art. 13 a redação seguinte:  
"Art. 13. ..................................  
..................................................  
§ 2o. - O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os que contam dezoito anos ou  
mais, salvo os analfabetos, os maiores de setenta  
anos e os deficientes físicos." 
Justificativa: 
A emenda objetiva aprimorar a redação do Projeto.  
Parecer:   
   Pretende o auto aprimorar a redação do §§ 2o. do art. 13.  
Entendemos que a redação atual do citado dispositivo atende às exigências da técnica legislativa.  
Pela aprovação parcial.. 
   
   EMENDA:21498 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   
   Altere-se o artigo 13, § 2o., para:  
"O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezoito anos,  
salvo os analfabetos, e os maiores de setenta anos". 
Justificativa: 
A luta das pessoas portadores de deficiência resumir-se-ia pelo direito da igualdade e ao respeito as 
diferenças. Na questão do voto, o exercício da cidadania não pode ser diferente: o exercício da 
política para este segmento é mais que um dever, é um direito, cabendo aos responsáveis pelo 
processo eleitoral eliminar todas as barreiras deste processo.  
Parecer:   
   Pretende o autor excluir os deficientes físicos da relação dos dispensados da obrigatoriedade do 
alistamento eleitoral e do voto.  
O Substitutivo excluiu os deficientes físicos da facultatividade do alistamento e voto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:21543 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 13, § 3o., a seguinte redação:  
§ 3o. - Não podem alistar-se eleitores os  
conscritos durante o período de serviço militar  
obrigatório. 
Justificativa: 
No texto do Projeto, está dito que “não podem alistar-se eleitores”, além dos conscritos, “os que não 
saibam exprimir-se em língua portuguesa”. Quem serão? 
Seguramente, não são os que, tendo adotado a cidadania brasileira, não consigam escrever em 
português seu nome. Estes não teriam chegado á cidadania, via naturalização, já que esta exige a 
comprovação da capacidade de expressão. 
Não sendo estrangeiros que se naturalizaram, serão brasileiros analfabetos? Seguramente, não, 
porque a estes, depois de uma longa luta política, foi concedido o direito de voto. E esta tem sido 
sempre a intenção do Constituinte, a cada etapa do trabalho nas subcomissões e comissões. 
O texto, assim, presta-se a uma grande dúvida, que cabe extirpar, suprimindo a expressão em 
discussão. 
Parecer:   
   Pretende o autor que sejam considerados inalistáveis somente os conscritos durante o período de 
serviço militar obrigatório.  
Entendemos, que além desses militares, também os estrangeiros devem ficar privados do direito de 
alistar-se eleitores.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21592 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, § 2o.  
Modifique-se a redação do § 2o. do artigo 13,  
passando a ser a seguinte:  
Art. 13 - ..................................  
............................................  
§ 2o. - O alistamento e o voto são direitos  
para os brasileiros de ambos os sexos que contem,  
à data da eleição, dezoito anos ou mais, salvo as  
exceções dos que cumpram pena imposta por sentença  
transitada em julgado. 
Justificativa: 
A fórmula e simples e abrangente.  
Inova essencialmente num aspecto: voto como direito, não como obrigação. Assim, entendo, 
contribui-se para o despertar de uma sociedade crítica e participativa, verdadeiramente democrática.  
Com essa redação, ainda, dispensa-se a alínea “d”, eis que a extensão da norma permite o voto dos 
militares.  
Contribui-se, portanto, para o “enxugamento” do texto. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativo ou voluntário.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico.  
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado-função. É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
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contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos, levando ao poder minorias radicais e constituindo-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é obvio que o alistamento também deverá ser obrigatório.  
No entanto, somos pelo alistamento e voto facultativos apenas para os analfabetos e os maiores de 
setenta anos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21607 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 13, § 1o., a expressão  
"igual", dando-se a seguinte redação:  
§ 1o. - O sufrágio é universal e o voto direto e secreto. 
Justificativa: 
Desde o Império, não cabe mais a definição de “igual” para o voto. A definição de “direto e secreto” 
engloba os dois aspectos essenciais e reais. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao § 1o. do artigo 13 do Substitutivo, a fim de eliminar a 
palavra "igual".  
Entendemos que a redação do referido dispositivo deve ser mantida, uma vez que expressa todas as 
características do voto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21670 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se, no artigo 13, a seguinte redação ao parágrafo 2o.:  
Art. 13 - ..................................  
§ 2o. - o alistamento e o voto são direitos  
de todo maior de dezesseis anos, exceções feitas  
ao militar conscrito, durante o período de serviço  
militar obrigatório, ao que não saiba exprimir-se  
em português e ao que estiver privado dos seus  
direitos políticos.  
I) - o alistamento e o voto são deveres de  
todo maior de dezesseis anos, exceções feitas ao  
analfabeto, ao maior de setenta anos e ao  
deficiente físico, aos quais isso é facultativo. 
Justificativa: 
Com exceção do direito de alistamento e voto para o maior de dezesseis anos, a emenda é, apenas, 
uma reorganização, com vantagens para o entendimento, daquilo que está estabelecido no Projeto.  
A novidade, nem tão nova, porque aprovada na Subcomissão dos Direitos Políticos e na Comissão 
dos Direitos do Homem e da Mulher, é essa proposta, a do direito de alistamento e voto para o maior 
de dezesseis anos. Não é desconhecido, por não ser necessário buscar esse conhecimento em livros 
ou revistas especializadas, que o amadurecimento intelectual, informativo e sexual, das crianças, 
hoje, vem muito mais cedo do que há cinquenta anos. As novas gerações são fisicamente mais fortes 
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e mais altas do que as de seus pais (salvo para aqueles bolsões de pobreza em que a deficiência de 
proteínas está degenerando a raça). A informação, pela escola, pelo livro, pelo jornal e, sobretudo, 
pela televisão, está praticamente universalizada num país que nos tais cinquenta anos atrás era 
essencialmente agrícola e hoje é predominantemente urbano. O espaço dedicado à Política, nos 
meios de comunicação de massa, é muito grande, se comparado a outros setores da atividade 
humana brasileira (excetuado o esporte); e está dentro da tradição do que Oliveira Vianna 
considerava interessante desproporcionado, ao compará-lo com o de outros povos. De resto, é 
preciso atrair esta juventude para a meditação dos problemas da sua “Polis”, e não aliená-la para a 
cultura estrangeira, como parece ser dos desígnios dos impatriotas.  
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21696 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   No artigo 13, dê-se a seguinte redação ao parágrafo 10:  
Art. 13 .................................  
§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o  
segundo grau, afinidade ou adoção, do Prefeito, do  
Governador e do Presidente da República,  
ressalvados os que já exercem mandato eletivo. 
Justificativa: 
Mais que os Governadores e que os Prefeitos, um Presidente da República, mesmo que não queira, 
propicia que um candidato de sua família se eleja tranquilamente, para os mais variados cargos 
públicos. Daí, entendermos que a inelegibilidade deve se estender também, aos familiares do 
Presidente da República. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República, está de acordo com o estatuído no Substituto. 
   
   EMENDA:21700 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   No artigo 13, o parágrafo 7o. passa a ser  
redigido da seguinte forma:  
Art. 13 -....................................  
§ 7o. - Para concorrerem a outros cargos, o  
Presidente da República, os Governadores de  
Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, à  
exceção de Fernando de Noronha, e os Prefeitos  
devem renunciar a esses cargos seis meses antes  
do pleito. 
Justificativa: 
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Com os Territórios também têm representação na Câmara Federal, é normal que seus Governadores 
almejem dar sequência a sua carreira política, candidatando-se a uma vaga de Deputado Federal. 
Parecer:   
   O autor pretende incluir o Governador de Território entre os que devem renunciar para concorrerem 
a outros cargos.  
Como se trata de Governador nomeado, entendemos que a matéria deve ser disciplinada na lei 
complementar das inelegibilidades.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21816 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 13 do Projeto de  
Constituição/Substitutivo do Relator.  
Dos Direitos Políticos - A Candidatura  
Inclua-se no art. 13 o seguinte § 9o,  
renumerando-se o atual e seguintes  
Art. 13 ....................................  
§ 9o. - São privativos de brasileiros natos  
os cargos de Chefe de Estado, Chefe de Governo e  
seus sucessoras legais. 
Justificativa: 
Como bem reconhece o relator, a tendência do direito de nacionalidade de outros países é o de 
reduzir cada vez mais, as restrições existentes entre os nacionais de origem e os naturalizados. Não 
é possível que num país de imigração como o nosso, a Carta Magna veja nos naturalizados, cidadãos 
de segunda categoria. 
O ideal seria a extinção de qualquer espécie de discriminação, como acontece, por exemplo, no 
Código de Nacionalidade do Japão. Até mesmo nos cargos de Chefe de Estado e de Governos não 
deveria haver discriminações, porque se um naturalizado, cujos méritos, valores pessoais sejam 
suficientes para elegê-lo magistrado supremo da nação, dever-se-ia considerar, num caso deste, a 
vontade popular. A lei não deveria, portanto, efetuar tal tipo de restrição. 
Por outro lado, deve-se considerar também a relevância política, neste sentido concordamos que 
somente os cargos de Chefe de Governo e de Estado e seus sucessores legais sejam privativos de 
brasileiros natos, isto é, no caso do Presidente da República, os cargos de Vice-Presidente, 
Presidente da Câmara, do Senado e Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
Não há justificativa para as restrições impostas aos cargos de Ministro do Conselho de Estado, 
Ministro do Conselho do Governo, Deputado Federal, Senador, Ministros dos Tribunais Superiores, 
Procurador-Geral da República, Governadores de Estado e do Distrito Federal. 
Pelas razões acima expostas entendemos que a carreira de diplomata ou dos oficiais das Forças 
Armadas ou Forças Auxiliares também deveriam estar abertas aos brasileiros naturalizados, uma vez 
que o ingresso a essas carreiras tem limitações de idade e pressupõe a conclusão de um curso 
especializado como o IRB, a AMA, etc. 
Se o naturalizado possui capacidade para disputar uma vaga entre os melhores cérebros da 
juventude brasileira e conseguir vencer uma competição e ser posteriormente capacitado num desses 
cursos e, vencer depois, passo a passo, os cargos das respectivas carreiras, não deveria fechar-se 
desde o início a possibilidade para tal ingresso. 
Veja-se apenas a título de exemplo o caso do Doutor HENRY KISSINGER, alemão de nascimento, 
naturalizado americano e que por seus próprios méritos se tornou professor titular da Universidade 
Harvard, uma das mais conceituadas do mundo, e mais tarde ocupou por alguns anos o cargo de 
Secretário de Estado dos Estados Unidos da América. É inconteste a sua contribuição na diplomacia 
americana, principalmente, na aproximação dos Estados Unidos com a China. Cremos que ninguém 
sequer cogita de sua lealdade para com a Pátria de adoção. 
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Não acreditamos que os naturalizados que vivem neste país e que tanto tem contribuído para o 
engrandecimento da nação brasileira tenham caráter duvidoso e que obtenham a naturalização de 
modo intencional ou doloso, somente para acesso a certo tipo de cargo ou função (SIC). 
Parecer:   
   A emenda, embora contendo objeções fundadas em motivos dos mais louváveis, não se enquadra 
na perspectiva do Substitutivo, sendo impossível, tecnicamente, o seu aproveitamento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21849 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 13  
O § 1o. do art. 13 do substitutivo passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 13 .............................  
§ 1o. - O sufrágio é universal, o voto,  
direto e secreto. 
Justificativa: 
O sufrágio universal já quer dizer, também, que a manifestação de cada cidadão tem o mesmo valor. 
Não há a necessidade de dizer que o voto é igual. Sendo o universal o sufrágio cada cidadão tem 
direito a um voto. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao § 1o. do artigo 13 do Substitutivo, a fim de eliminar a 
palavra "igual".  
Entendemos que a redação do referido dispositivo deve ser mantida, uma vez que expressa todas as 
características do voto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21850 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 13  
O § 10 do art. 13 do substitutivo, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 13 .............................  
§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o  
segundo grau, afinidade ou adoção, do Presidente  
da República, do Governador, do Prefeito,  
ressalvados os que já exercem mandato eletivo. 
Justificativa: 
O dispositivo é saudável e necessário, mas não se justifica a exclusão do Presidente da República. A 
emenda visa corrigir a omissão. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República, está de acordo com o estatuído no Substituto. 
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   EMENDA:21905 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Ao art. 13, § 2o., do Substitutivo,  
Suprima-se a palavra final: "físicos". 
Justificativa: 
O alistamento eleitoral e o voto, no texto emendado, não são obrigatórios para “os deficientes físicos”. 
Logo, com mais razão, também não deverão ser obrigatórios para os deficientes mentais. Daí a 
emenda ora apresentada. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a palavra "físicos", do texto do § 2o. do art. 13.  
Somos pela exclusão dos deficientes físicos da facultatividade do alistamento e voto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21906 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 13, § 9o., do Substitutivo,  
Na primeira linha e na penúltima, onde se lê:  
"... dez anos..."  
Leia-se:  
"... cinco anos..." 
Justificativa: 
A Carta Constitucional vigente determina que “o militar que tiver menos de cinco anos de serviço, 
será, ao candidatar-se a cargo eletivo, excluído do serviço ativo”. (Art. 150, § 1º - a). O substitutivo 
ora emendado, restringe mais ainda os direitos desses militares, pois prescreve que “são elegíveis os 
militares alistáveis com mais de dez anos de serviço ativo...”, e que “os de menos de dez anos de 
serviço ativo só são elegíveis caso se afastem espontaneamente da atividade”. A emenda combate 
uma discriminação injusta e antidemocrática, prejudicial a soldados, cabos, sargentos, subtenentes e 
tenentes. 
Parecer:   
   Pretende o autor reduzir o prazo de elegibilidade de militares.  
Entendemos que o prazo estabelecido no § 9o. do art. 13 do substitutivo deve ser mantido, tendo em 
vista a preservação dos quartéis da politização e dos inconvenientes da disseminação de paixões 
políticas nas fileiras militares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21907 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 13, § 10.  
Dê-se ao parágrafo a seguinte redação:  
§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge e os parentes até o segundo grau, por  
consanguinidade, afinidade ou adoção, do Prefeito,  
do Governador, do Primeiro-Ministro e do  
Presidente da República, ressalvados os que já  
exercem mandato eletivo se forem candidatos à  
reeleição. 
Justificativa: 
A emenda torna também inelegíveis o cônjuge e os parentes do Presidente da República e do 
Primeiro-Ministro e explicita que a ressalva se restringe à reeleição, ou seja, nova eleição para o 
mesmo cargo. 
Parecer:   
   A autor pretende incluir os parentes do Primeiro-Ministro entre os inelegíveis.  
O substitutivo torna inelegíveis somente os parentes até o segundo grau do Presidente da República, 
do Governador e do Prefeito.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21913 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação ao parágrafo 10, do Artigo  
13, do Projeto de Constituição (substitutivo do relator):  
"Art. 13 - ..................................  
§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge ou os parentes, até segundo grau, por  
consanguinidade, afinidade ou adoção, do Prefeito,  
do Governador e do Presidente da República,  
ressalvados os que já exercem mandato eletivo". 
Justificativa: 
Justifica-se a nova redação para a adequação vernacular e inclusão das vedações aos parentes do 
Primeiro Mandatário do País. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República, está de acordo com o estatuído no Substituto. 
   
   EMENDA:21930 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Parágrafo 2o. do Artigo 13  
Dê-se ao Parágrafo 2o. do Artigo 13, do  
Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
§ 2o. - o alistamento é obrigatório e o voto  
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facultativo, aos maiores de dezoito anos, salvo  
para os analfabetos, os maiores de setenta anos e  
aos deficientes físicos; 
Justificativa: 
É necessário que o cidadão disponha, permanentemente, do documento legal que permite exercer 
seu direito a voto. 
Um fato significativo a poucos dias de um pleito eleitoral, pode ensejar ao cidadão o desejo de votar e 
somente aqueles que estiverem alistados poderão fazê-lo, a par disto entendemos que todos deverão 
estar em condições de votar, ainda que facultativo, o voto. 
Parecer:   
   Cuida a emenda da obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto facultativo.  
O substitutivo acolhe a proposta do alistamento eleitoral obrigatório.  
No que diz respeito ao voto facultativo, entendemos que sua prática poderia ser prejudicial à 
representatividade política e popular dos eleitos. As grandes abstenções poderiam levar ao poder 
minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido à corrupção eleitoral.  
Somos, portanto, contrários ao voto facultativo.  
No entanto, somos pela facultatividade do alistamento e voto apenas para os analfabetos e os 
maiores de setenta anos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21982 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
O § 6o. do artigo 13 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização passa a ter  
a seguinte redação:  
Artigo 13 - .......................... 
§ 6o. - O Presidente da República, os  
governadores de Estado e do Distrito Federal, os  
prefeitos e quem os houver sucedido durante o  
mandato poderão ser reeleitos por uma única vez. 
Justificativa: 
Pretende-se com essa emenda evitar a cassação política de quem exercer algum dos cargos 
executivos mencionados e consolidar o princípio democrático de ser permitido as populações, julgar 
através do voto secreto, o desempenho dos seus administradores. A história mostra de forma 
irrefutável que o eleitor jamais reelege executivos incompetentes e relapsos. Por outro lado, a 
possibilidade de reeleição, por uma vez, para cargo de chefe de executivo da República, de Estado 
Federado ou Município funcionará como fator de estabilidade política, por permitir que boas 
administrações, possam continuar seu trabalho, evitando-se solução de continuidade que tantos 
prejuízos tem causado ao povo brasileiro. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos titulares de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à nossa realidade 
político-eleitoral.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22090 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 4o. do art. 13:  
Art. 13 ............................. 
§ 4o. - São condições de elegibilidade: a  
nacionalidade brasileira, a cidadania, a idade, o  
alistamento e, por um prazo mínimo de um ano a  
filiação partidária e o domicílio eleitoral. 
Justificativa: 
Tal como se encontra no substitutivo do relator a filiação partidária, como condição de elegibilidade, 
não requer qualquer prazo. O prazo mínimo de 06 (seis) meses é previsto, no substitutivo, apenas 
para o domicílio eleitoral. Esta emenda corrige esta falha, estabelecendo o mesmo critério, de um 
ano, para ambos os dispositivos. 
A existência de um prazo mínimo de filiação como condição de elegibilidade é um instrumento 
democrático, uma vez que visa defender os partidos políticos e dar maior transparência sobre as 
posições políticas do candidato, possibilitando, assim, um posicionamento eleitoral mais autêntico por 
parte do eleitor. Sem ele, o que ocorreria, no Brasil de hoje, seria uma verdadeira “Ciranda” partidária 
após as convenções para escolha de candidatos, através de mudanças oportunistas de partido, 
confundindo inteiramente o eleitor. 
A emenda, portanto, visa estabelecer, neste aspecto, um mínimo de moralidade política partidária 
neste país. 
Parecer:   
   Pretende o autor estabelecer em um ano o prazo mínimo de filiação partidária e domicílio eleitoral.  
A tendência do direito constitucional moderno é pela redução dos casos e prazos de inelegibilidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22091 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 10 do art. 13:  
Art. 13 ..................................... 
§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o  
segundo grau, afinidade ou adoção, do Presidente da  
República ou, de onde possa ser votado, de  
Prefeito e de Governador, ressalvados os casos de  
reeleição para mandatos legislativos. 
Justificativa: 
A presente emenda repara uma falha clamorosa do texto original que faz inelegíveis os parentes dos 
prefeitos e governadores, as não do Presidente da República! 
Além disso a emenda acrescenta mais dois aperfeiçoamentos ao texto original. Um deles limita as 
inelegibilidades dos parentes dos prefeitos e governadores apenas aos casos onde possam ser 
votados nos estados ou municípios administrados por seu parente. 
Assim, alguém pode perfeitamente ser candidato a vereador de um município e ter parente prefeito 
de outro ou pode ser candidato a deputado por um estado e ter parente governador de outro. O que 
não é possível é ser candidato a deputado tendo um parente prefeito de município do mesmo Estado 
(ou circunscrição eleitoral, em caso de candidato distrital), e assim por diante. 
O outro aperfeiçoamento se refere a ressalva que, no texto original, permite a qualquer parente de 
prefeito ou governador que tenha mandato eletivo possa concorrer a todos os demais cargos: 
Vereadores podem passar a deputados, deputados a governador, e assim por diante. Desta forma, o 
carreirismo à sombra de máquinas eleitorais nepotistas, reaparece para os que já possuem 
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mandatos. O que ora se propõe é que aqueles que já possuam mandato possam apenas manter os 
cargos já conquistados, pelo menos enquanto seus parentes ocuparem os cargos executivos. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República já está atendida no substitutivo, com exceção da expressão "e sejam candidatos à 
reeleição", e restando acrescentar a expressão "que tenham exercido além da metade do mandato".  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22109 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13 § 3o.  
Dê-se a seguinte redação ao Artigo13:  
§ 3o. - Não podem alistar-se eleitores os que  
não saibam exprimir-se na língua oficial, nem os  
conscritos, durante o período de serviço militar  
obrigatório. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Propõe o autor que sejam considerados inalistáveis os que não saibam exprimir-se na língua oficial, 
e os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório.  
Entendemos que somente os estrangeiros e os conscritos devem ser privados do direito de alistar-se 
eleitores.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22150 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 6o., do Artigo 13,  
expressões complementares, ficando assim redigido:  
Artigo 13 - ................................  
............................................  
§ 6o. - São inelegíveis para os mesmos cargos  
o Presidente da República, os Governadores de  
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem  
os houver substituído nos seis meses anteriores às  
eleições ou sucedido no mesmo prazo. 
Justificativa: 
Tornar justa a inelegibilidade e esclarecer o fato a partir do texto constitucional. 
Parecer:   
   Optamos pela redação atual do § 6o. do art. 13 do substitutivo por ser mais clara e concisa.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22151 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Suprimir a expressão "os quais" pelo pronome  
"que", no parágrafo nono, do Artigo 13, ficando  
assim redigido:  
Artigo 13 - ................................  
§ 9o. - São elegíveis os militares  
alistáveis com mais de dez anos de serviço ativo  
que serão agregados... 
Justificativa: 
Dar mais legitimidade vernacular ao texto. 
Parecer:   
   Em que pesem os argumentos do autor para dar mais legitimidade vernacular ao texto, substituindo 
a expressão "os quais" pelo pronome "que", entendemos que deve ser mantida a redação atual do § 
9o. do art. 13.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22152 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do parágrafo 10, do  
Artigo 13, para a seguinte:  
Artigo 13 - ................................  
§ 10 - São inelegíveis para os cargos  
respectivos, de quem lhes haja substituído ou  
sucedido nos seis meses anteriores à eleições, o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até  
o segundo grau, afinidade ou adoção, do Prefeito,  
do Governador e do Presidente da República. 
Justificativa: 
Como está redigido no referido parágrafo, protege muito a uns e proíbe muito a outros. A nova 
redação visa ser justa e democrática. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República, está de acordo com o estatuído no Substituto, restando apenas dizer que ficam 
ressalvados os que já exercem mandato eletivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22153 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Modifique-se o parágrafo 12, do Artigo 13,  
para a seguinte redação:  
Artigo 13 - ................................  
§ 12 - o mandato eletivo poderá ser impugnado  
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ante a Justiça Eleitoral no prazo de trinta dias  
após a diplomação, instruída a ação com provas  
conclusivas de abuso do poder econômico,  
corrupção, fraude ou transgressões eleitorais. 
Justificativa: 
Não há necessidade de tamanho prazo para impugnação de diplomação. Seis meses é muito tempo. 
Trinta dias é o bastante. 
Parecer:   
   Pretende o autor reduzir de seis meses para trinta dias o prazo para impugnação de mandato 
eletivo após a diplomação.  
Concordamos com o prazo de quinze dias.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22154 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Modifique-se o parágrafo 13, do Artigo 13,  
para a seguinte redação:  
Artigo 13 - ................................  
§ 13 - A ação de impugnação de mandato  
tramita em segredo de justiça. Convencido o Juiz  
de que a ação foi temerária ou de manifesta má fé,  
o impugnante responderá por denunciação caluniosa. 
Justificativa: 
Dar ao texto uma redação determinativa consoante a melhor regra vernacular. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 13 do artigo 13, a fim de dar ao texto uma 
redação determinativa consoante a melhor regra vernacular.  
Entendemos que deve ser mantida a redação atual, por estar conforme a técnica legislativa.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22285 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 13, § 10.  
O § 10, do artigo 13, do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 13 - ..................................  
§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge ou parentes por consanguinidade, afinidade  
ou adoção, até o segundo grau, do Presidente da  
República, do Governador e do Prefeito,  
ressalvados os que já exercem mandato eletivo." 
Justificativa: 
É inconcebível a exclusão do Presidente da República da proibição de inelegibilidade de parentes 
consanguíneos ou afins. 
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Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República, está de acordo com o estatuído no Substituto. 
   
   EMENDA:22428 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao - 6o. e suprima-se o  
§ 7o. do art. 13 do capítulo dos Direitos Políticos;  
dê-se nova redação ao art. 18 das Disposições  
Transitórias, na forma seguinte:  
Capítulo IV  
Dos Direitos Políticos  
Art. 13 - ..................................  
..................................................  
§ 6o. - São reelegíveis uma única vez, em  
eleição sucessiva, para o mesmo cargo, o  
Presidente da República, os Governadores de Estado  
e do Distrito Federal, os Prefeitos Municipais e  
quem os houver sucedido durante o mandato  
..................................................  
Título X  
Disposições Transitórias  
..................................................  
Art. 18 Os mandatos os atuais Prefeitos,  
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de  
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos  
e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985,  
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1989, com a  
posse dos eleitos, facultadas, em qualquer dos  
casos, a reeleição dos Prefeitos e Vice-Prefeitos. 
Justificativa: 
O princípio da reelegibilidade dos chefes de executivo é prática democrática consagrada no âmbito 
das nações desenvolvidas e democráticas, como comprova o exemplo dos Estados Unidos da 
América e da França. 
Em nada confronta com o princípio da alternância, sendo até, complementar a ele, pois se é garantia 
do povo haver alternância, deve, igualmente, ser prerrogativa sua optar no sentido de que ela não se 
realize limitada a possibilidade a uma única vez, como propomos. 
Com efeito, o povo tem o direito de optar pela reeleição de um chefe de executivo cuja administração 
se revelou satisfatória. Da mesma forma, o governante tem o direito de se submeter ao supremo 
julgamento das urnas, ao final de sua gestão. 
Diante da possibilidade de reeleição, o povo votará com mais critério, pois seu voto, se vitorioso, 
criará um candidato natural às próximas eleições. O governante, por sua vez, administrará melhor e 
evitará abusos, para voltar a merecer a confiança popular. Finalmente, os agentes fiscalizadores 
institucionais e de opinião permanecerão mais atentos durante todo o mandato, exercendo vigilância 
implacável. 
O argumento de que a reeleição induziria a utilização frenética da máquina administrativa para fins 
eleitorais não procede. Primeiro, porque esse tipo de ação é problema que transcende a 
reelegibilidade, devendo ser coibido com ou sem ela, com o fortalecimento do princípio republicano 
do primado da lei. Depois, porque o governante ficará muito menos à vontade para usar a máquina 
administrativa em seu proveito eleitoral pessoal do que o ficaria para usá-la no proveito eleitoral de 
um correligionário. Sendo candidato, ele próprio, à reeleição, o chefe do executivo estará no foco das 
atenções dos órgãos de fiscalização e da opinião pública. 
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A disposição transitória que, pretendemos, garanta aos atuais prefeitos igual direito à reeleição é uma 
questão de justiça. É fato notório que os governantes municipais têm governado em tempos difíceis e 
penosos. Boa parte de seu mandato, inclusive, transcorre ainda sob o regime autoritário, com todo o 
arbítrio federal então dominante. 
Com efeito, além de outros desmandos sofridos, os prefeitos conviveram e ainda convivem com um 
sistema ultracentralizado de tomada de decisões públicas e com uma consequente brutal escassez 
de recursos. Mesmo assim, sustentaram a responsabilidade de seus cargos prestando contas à 
população e fazendo o possível e o impossível para atender às suas demandas. 
Nesse árido período, ainda assim foram reveladas, no âmbito municipal, notáveis vocações e talentos 
administrativos, bem como jovens lideranças executivas. Quadros que padecerão o ostracismo ou 
desviarão seus rumos para o plano legislativo por falta de oportunidade de continuar administrando 
suas comunas. Isto acirrará as disputas partidárias internas por vagas na legenda e fará com que 
homens de inequívoco potencial administrativo abracem funções diversas daquelas para as quais 
revelaram aptidão. 
Pelo fortalecimento da prática democrática e pelo reconhecimento ao esforço dos atuais prefeitos, 
esperamos o acolhimento da proposta. 
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22466 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, § 9o.  
Dê-se ao § 9o, do Art. 13, do Projeto de  
Constituição - Substitutivo do Relator - a  
seguinte redação.  
Art. 13 - ..................................  
............................................  
§ 9o. - Os militares serão alistáveis, desde  
que oficiais, aspirante a oficiais, guardas-  
marinha, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou  
alunos das escolas militares de ensino superior  
para formação de oficiais. 
Justificativa: 
Visamos com a presente emenda estabelecer a tradição do direito Constitucional pátrio que sempre 
adotou o ponto de vista contrário ao voto de suboficiais e de soldados. Devamos aduzir que o texto 
que propomos consta, praticamente, de todas as Constituições brasileiras. 
Todos sabemos que o militar é tão cidadão como o médico, o engenheiro civil, o advogado, o 
funcionário público civil e participa, igualmente, das angústias e das aspirações de todo brasileiro que 
tenha, por objeto o desenvolvimento, a segurança e a grandeza do País. Porém, não podemos 
obliterar que como profissional tem um status que lhe impõe no âmbito da sociedade uma posição 
própria inconfundível, que apesar de não ser nem igual, nem superior à do civil, difere bastante deste. 
Assim é que as suas responsabilidades marcantes na preservação da Ordem têm orientado o 
legislador no sentido de deixá-los o mais possível à margem das paixões políticas. É sabido que no 
nosso País o Tribunal Superior no período eleitoral é constantemente chamado a assegurar a lisura 
dos pleitos e o faz enviando forças militares. 
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Entendemos, assim, de bom alvitre manter em condições de bem prestarem esses serviços um 
contingente razoável de briosos soldados brasileiros, mantendo, do mesmo passo, as tradições 
constitucionais, como assinalamos anteriormente. 
Parecer:   
   A emenda pretende restabelecer o sistema consagrado na atual Constituição que nega aos 
soldados e cabos o direito mais lídimo numa democracia o de opinar.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:22524 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do § 3o. do Art. 13,  
que passará a ter a seguinte redação:  
§ 3o. - não podem alistar-se eleitores que  
não saibam exprimir-se na língua portuguesa. 
Justificativa: 
O exercício da democracia exige a participação de toda a sociedade e o seu conhecimento está 
correlacionado ao diálogo e a discussão do assunto. Evidente, pois, que todos devem participar do 
processo político-eleitoral, excetuando-se, evidentemente, os que não sabem exprimir-se na língua 
portuguesa. 
Parecer:   
   Pretende o autor que não sejam alistáveis somente os que não saibam exprimir-se na língua 
portuguesa.  
Entendemos que não podem alistar-se eleitores os estrangeiros e os conscritos durante o período de 
serviço militar obrigatório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22582 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Acrescenta-se no § 6o., do Artigo 13,  
expressões complementares ficando assim redigido:  
Artigo 13 - ................................  
§ 6o. - Serão irreelegiveis para os mesmos  
cargos o Presidente da República, os Governadores  
do Estado e o do Distrito Federal, os Prefeitos e  
quem os houver substituído nos seis meses  
anteriores às eleições, ou sucedidos no mesmo  
prazo. 
Justificativa: 
Tornar justa a inelegibilidade e esclarecer o fato a partir do texto Constitucional. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 6o. do artigo 13, a fim de aperfeiçoar sua 
redação, tornando-a mais clara e abrangente.  
Entendemos que deve ser mantida a redação atual, por ser clara, concisa e elaborada de acordo com 
padrões exigidos pela técnica legislativa.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:22583 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprimir a expressão "os quais" pelo pronome  
"que", no parágrafo nono, do Artigo 13, ficando  
assim redigido:  
Artigo 13 - ................................  
§ 9o. - São elegíveis os militares alistáveis  
com mais de dez anos de serviço ativo que serão  
agregados... 
Justificativa: 
Dar mais legitimidade vernacular no texto. 
Parecer:   
   Pretende o autor substituir a expressão "os quais", pelo pronome "que", no texto do parágrafo 9o. 
do art. 13.  
Entendemos que o emprego da expressão "os quais", está correta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22584 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do § 10, do Artigo 13, para a seguinte:  
Artigo 13 - ................................  
§ 10 - São irrelegiveis para os cargos  
respectivos, ou de quem haja substitutivo ou  
sucedido nos seis meses anteriores as eleições, o  
conjugue ou os parentes por consanguinidade, até o  
segundo grau, afinidade ou adoção, do Prefeito, do  
Governador e do Presidente da República. 
Justificativa: 
Como está redigido o referido parágrafo, protege muito a uns e proíbe muito a outros. A nova redação 
visa ser justa e democrática. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 10 do art. 13, para torná-la mais justa e 
democrática.  
A redação atual, também justa e democrática, deve ser mantida.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22585 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Modifique-se § 12, do Artigo 13, para a seguinte redação:  
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Artigo 13 - ................................  
§ 12 - O mandato eletivo poderá ser impugnado  
ante a justiça Eleitoral no prazo de trinta dias  
após a diplomação, instruída a ação com provas  
conclusivas de abuso do poder econômico,  
corrupção, fraude ou transgressões eleitorais. 
Justificativa: 
Não há necessidade de 6 meses o prazo para impugnação de diplomação. É muito tempo. Trinta dias 
é o bastante. 
Parecer:   
   Pretende o autor reduzir de seis meses para trinta dias o prazo para impugnação de mandato 
eletivo após a diplomação.  
Concordamos com o prazo de quinze dias.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22586 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Modifique-se o § 13, do Artigo 13, para a  
seguinte redação:  
Artigo 13 - ................................  
§ 13 - A ação de impugnação de mandato  
tramita em segredo de justiça. Convencido o Juiz  
de que a ação foi temerária ou de manifesta má fé,  
o impugnante responderá por denunciação caluniosa. 
Justificativa: 
Dar ao texto uma redação, determinativa consoante a melhor regra vernacular. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 13 do artigo 13, a fim de dar ao texto uma 
redação determinativa consoante a melhor regra vernacular.  
Entendemos que deve ser mantida a redação atual, por estar conforme a técnica legislativa.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22627 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao § 10 do Art. 13 a seguinte redação:  
Art. 13 - ..................................  
§ 10 - São inelegíveis, no território da  
jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes  
consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por  
adoção, do Presidente da República, de Governador,  
e de Prefeito ou de quem os haja substituído  
dentro de seis meses anteriores ao pleito, salvo  
se titular de mandato eletivo e candidato a reeleição. 
Justificativa: 
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O texto proposto, que reproduz literalmente o Anteprojeto Constitucional da “Comissão Provisória de 
Estudos Constitucionais”, criada pelo Decreto nº 91.450, de 18/07/85, presidida por Afonso Arinos, é 
mais completo do que a redação do projeto ora em fase de discussão. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República já está atendida no substitutivo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22661 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: § 2o., Art. 13,  
Capítulo IV  
Dê-se ao § 2o. do Art. 13 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"O alistamento é obrigatório e o voto  
voluntário para os maiores de dezesseis anos." 
Justificativa: 
A verdadeira Democracia não pode se basear na compulsoriedade do ato mais importante que 
compõe a sua sustentação, que é o voto. Todos devem ter direito ao ato de votar, a partir dos 
dezesseis anos de idade, porém, o exercício desse direito deve ser livre, e, acima de tudo, um ato de 
consciência de cada um. Um jovem de dezesseis anos, hoje, possui mais maturidade, informações e 
visão que um jovem de dezoito anos na década de quarenta. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22838 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado no. 13, § 2o.  
Art. 13, § 2o., substitua-se a expressão  
"obrigatórios" por "facultativos." 
Justificativa: 
No Brasil, observa-se uma imposição cerceativa que não condiz com os princípios básicos de 
democracia. Ser obrigado a comparecer às zonas eleitorais, sob ameaça de punição, é uma 
obrigação que não satisfaz a ninguém e nem depõe favoravelmente a nenhum regime. Manter-se a 
obrigatoriedade do voto é impor ao cidadão o dever de exercitar sua liberdade política, o que não faz 
sentido em um País com sistema de governo democrático como o nosso. 
Há que se considerar também que obrigado a votar, o indivíduo não é compelido, entretanto, ao ato 
de escolher, pode comparecer à eleição, obediente ao imperativo constitucional e votar em branco, 
recusando-se legitimamente à manifestação de preferência. 
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O voto deve ser praticado livremente com a consciência do dever cívico e não como resultado de 
uma intimidação. Esta é a única posição válida numa comunidade politicamente desenvolvimento, 
onde o interesse pela coisa pública não precisa ser incentivado por textos legais, decorrerá 
naturalmente da educação política. Para que as manifestações de voto sejam livres e legitimas e que 
os sistemas políticos têm se aprimorado reduzindo-se os arbítrios em benefício de progresso social. 
O voto obrigatório é a negação do direito do voto. Sem a consciência do dever de ser livre o voto não 
exprime consentimento político nem traduz adesão, não sendo, assim, forma de liberdade, é 
escravização. O dever de ser livre equivale ao decoro da cidadania. O voto com liberdade, que 
pressupõe poder de escolhe, é a custódia da democracia. 
Parecer:   
   A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativo ou voluntário.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico.  
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado-função. É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos, levando ao poder minorias radicais e constituindo-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é obvio que o alistamento também deverá ser obrigatório.  
No entanto, somos pelo alistamento e voto facultativos apenas para os analfabetos e os maiores de 
setenta anos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22909 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Altera o artigo 13, parágrafo 2o. para  
substituir a expressão "... obrigatórios para os  
maiores de 18 anos..." pela expressão "...  
obrigatórios para os maiores de 16 anos..." 
Justificativa: 
Esta proposta, objetiva estabelecer em dezesseis anos a idade para o alistamento eleitoral.  
Levando-se em consideração o avanço tecnológico dos meios de comunicação social, a crescente 
urbanização, o maior interesse pelo ensino, temos que a juventude, atualmente, tem a sua disposição 
mecanismos que permitem e aceleram a sua conscientização dos problemas comunitários.  
Segundo dados do IBGE, dos 8,3 milhões de brasileiros, entre a faixa de 15 a 17 anos, 4,1 milhões 
trabalham. E sabe-se que grande parte tem participação destacada na renda familiar. 
A trajetória desse direito político evoluiu com a própria sociedade, pois em 1824 votavam os 
brasileiros do sexo masculino maiores de 25 anos, condicionados a renda mínima. Em 1891 cai o 
critério de renda e a idade baixa para 21 anos. Em 1934, passam a ser eleitores os maiores de 18 
anos. Agora, com o processo de elaboração da nova Carta, precisamos garantir à juventude seu 
direito à cidadania a partir dos 16 anos. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22910 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo 2o., do art. 13, a  
seguinte redação:  
"O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezoito anos e  
facultativos para os analfabetos, os maiores de 70  
anos, os deficientes físicos e os menores a partir  
dos dezesseis anos". 
Justificativa: 
A presente Emenda oferece uma alternativa de redação ao § 2º, do artigo 13, em relação à sua parte 
final – voto facultativo – e, especialmente, oferece a oportunidade do voto a partir dos 16 anos como 
facultativo e não obrigatório, como na outra proposta que fizemos. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22927 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva e aditiva destinada a  
prevenir contra a volta dos "atestados de ideologia".  
Dispositivo emendado: Artigo 13.  
Substitua-se o § 8o. do Art. 13 pela seguinte redação:  
§ 8o. - Lei complementar estabelecerá outros  
casos de inelegibilidade e os prazos de sua  
cessação, a fim de proteger a normalidade e  
legitimidade das eleições, contra a influência do  
poder econômico ou o abuso do exercício de função,  
cargo ou emprego público na administração direta  
ou indireta, fixando ainda sanções criminais  
adequadas ao desencorajamento das fraudes nos  
pleitos.  
Acrescente-se ao Art. 13, o § 14 com a seguinte redação:  
§ 14 - Salvo os casos de inelegibilidade  
expressos nesta Constituição, nenhum cidadão, no  
gozo dos seus direitos políticos, poderá ser  
impedido de disputar cargos eletivos, desde que  
tenha sido incluído em lista organizada em  
decorrência de prévia consulta interna em partido  
e preencha os requisitos de idade e nacionalidade,  
quando exigidos. 
Justificativa: 
O projeto permite, em sua redação atual, no § 8º do art. 13, estabelecer inelegibilidades, “tomando 
em conta a vida pregressa dos candidatos, a fim de proteger: 1 – o regime democrático; 2 – a 
probidade administrativa e 3 – a moralidade para o exercício do mandato. A intenção do dispositivo 
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poderá até ser louvável, com a finalidade de impedir a participação de pessoas inidôneas na disputa 
eleitoral. Entretanto, para comprovar que a ideologia do candidato é democrática, que nunca praticou 
peculato e mantém comportamento social correto, a maneira possível será apresentando atestados 
policiais. 
A manutenção desse requisito representa um retrocesso. Também o artigo 64 do Anteprojeto da 
Comissão Afonso Arinos manteve essas exigências do Art. 151 da Constituição de 1969, para a 
disputa de cargos eletivos, o que, lamentavelmente, permitiria manipulações no caso de candidaturas 
indesejáveis ao Poder Executivo e a volta dos atestados de ideologia passados pela polícia, de tão 
nefasta memória. 
A proposição visa a afastar esses riscos à democracia. A incompatibilidade será vista posteriormente 
à eleição, com a recusa do eleitorado ao nome do candidato. É assim nas Constituições e na 
legislação moderna da Europa. 
Parecer:   
   A emenda trata de inelegibilidade, introduzindo normas moralizadoras do pleito.  
Também determina que, salvo os casos de inelegibilidade, nenhum cidadão, no gozo de seus direitos 
políticos, poderá ser impedido de disputar cargos eletivos.  
Em que pesem os argumentos do autor na justificação, somos pela manutenção do dispositivo nos 
parágrafos 8o. e 14 do art. 13.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22961 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título II - Capítulo IV  
"Suprima-se o texto do § 13 do art. 13." 
Justificativa: 
Por certo, nunca a ação proposta com os fundamentos mencionados no § 12 do art. 13 deve tramitar 
sigilosamente. A acusação é greve. O ônus de fazê-lo é de acusador. E quem se defende só pode ter 
interesse em fazê-lo às claras. 
Na verdade, a vida pública só ganha com isso. E a Justiça também. 
Parecer:   
   A emenda pretende expungir do texto o parágrafo 13, do art.13, sob o fundamento de que ação de 
impugnação de mandato não deve ser mantida em sigilo. Com todo o respeito pelos argumentos 
trazidos a colação, entendemos, justamente, o oposto. A publicidade no caso só viria afetar "a priori" 
a credibilidade do político sem proveito algum. Se a ação for julgada procedente, aí assim, deve ser 
dada ao conhecimento público. 
   
   EMENDA:22963 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título II - Capítulo IV  
Suprimam-se do § 12 do art. 13 as expressões:  
"e transgressões eleitorais". 
Justificativa: 
O dispositivo prevê a impugnação do mandato eletivo e exige prova de abuso do poder econômico, 
corrupção ou fraude. A expressão “transgressão eleitoral” não pode evidentemente ser colocado na 
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mesma linha de importância que as outras causas. Mantida, enfraquece a norma. Por isso, a emenda 
propõe sua eliminação, dentro da inovação que o Projeto intenta. 
Parecer:   
   A emenda defende a supressão do § 12 do art. 13 das expressões: "e transgressões eleitorais", sob 
o fundamento de que a mesma não pode ser colocada na mesma linha de importância das outras 
enumeradas no dispositivo. É preciso não esquecer  
que no capítulo que trata de Direitos Políticos uma fraude ao legitimo desejo do eleitor, expressado 
pelo voto, assume a maior importância e deve ser punida com idêntico rigor que as demais. 
   
   EMENDA:23008 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator  
Dê-se o § 10 do artigo 13 a seguinte redação:  
Art. 13 ......................... 
§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge e os parentes por consanguinidade,  
afinidade ou adoção, até o segundo grau, do  
Prefeito, do Governador, do Primeiro-Ministro e do  
Presidente da República, ressalvados os que  
exercem mandato eletivo, quando candidatos à  
reeleição: 
Justificativa: 
A inelegibilidade deste dispositivo visa evitar a influência de parentes no eventual exercício de cargo 
executivo. Não se devem assim omitir os parentes do Primeiro-Ministro e do próprio Presidente da 
República, cujos prestígios e influencia poderá, sem dúvida, alterar o resultado eleitoral, favorecendo 
esses parentes, em detrimento de candidatos outros que lutam com suas próprias forças. 
Parecer:   
   A autor pretende incluir os parentes do Primeiro-Ministro entre os inelegíveis.  
O substitutivo torna inelegíveis somente os parentes até o segundo grau do Presidente da República, 
do Governador e do Prefeito.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23071 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Supressiva  
Suprima-se o termo "OBRIGATÓRIO" do Art. 13, do parágrafo 3o. 
Justificativa: 
Em outra emenda de nossa autoria sugerimos a supressão do Serviço Militar Obrigatório. 
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão da expressão "obrigatório" do § 3o. do art. 13 alegando que o 
serviço militar não deve ser obrigatório. Data vênia, discordamos o Brasil é um país de dimensões 
continentais e precisa estar adequadamente preparado para vigiar e defender seu território. 
   
   EMENDA:23147 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- suprimir o § 8o. do artigo 13 do Substitutivo. 
Justificativa: 
O dispositivo questionando mantém a exigência de “atestados” para os candidatos a cargos eletivos, 
o que lamentavelmente poderá se prestar a manipulação e vedações de candidaturas indesejáveis ao 
sistema de poder. 
A proposição visa afastar esses riscos à democracia, já que o dispositivo é incompatível com os 
princípios que norteiam o Substitutivo. 
Parecer:   
   A previsão de outros casos de inelegibilidade tem que ficar a conta de lei complementar, pois o 
texto não pode prever todas as situações incompatíveis com o sadio exercício dos direitos inerentes a 
uma democracia. 
   
   EMENDA:23154 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- suprimir do § 3o. do artigo 13 do  
Substitutivo a expressão: nem os conscritos,  
durante o período de serviço militar obrigatório." 
Justificativa: 
Não se justifica no regime democrático diminuir a cidadania e retirar dos conscritos o direito de 
escolherem livremente os seus representantes. A orientação do projeto fere os direitos políticos do 
cidadão, e conflita com o disposto no inciso I do artigo 5º do anteprojeto da Comissão da Soberania e 
dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. 
Parecer:   
   Pretende o autor que todos os militares sejam alistáveis, inclusive os conscritos.  
O Substitutivo acolhe a proposta de alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no 
serviço inicial, na qualidade de conscritos.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23199 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- incluir no § 2o. do artigo 13 o seguinte complemento:  
"é facultativo o alistamento e o voto dos  
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos,  
bem como dos maiores de setenta anos, na data da eleição". 
Justificativa: 
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O dispositivo proposto corresponde à alínea a, do inciso I do artigo 5º do anteprojeto da Comissão de 
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher e não acatado pelo Relator. 
Na redação do substitutivo, torna-se duvidosa a condição de cidadania, e consequentemente do 
direito de voto ao maior de dezesseis e menor de dezoito anos, já que o parágrafo refere-se ao voto 
obrigatório do maior de 18 anos, sendo omisso com relação ao voto facultativo. 
De outro lado, o dispositivo visa estender o direito de cidadania aos maiores de 16 anos, ampliando 
consideravelmente a participação de sociedade no processo político. O voto aos 16 anos é imperativo 
inafastável nas modernas democracias, tendo em vista o grau de formação, informação e 
conhecimento dos jovens nas sociedades atuais. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23203 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O § 4o. do art. 13 do Substitutivo deve ter  
a seguinte redação:  
§ 4o. - são condições de elegibilidade: a  
nacionalidade, a cidadania, a idade, o  
alistamento, a filiação partidária e o domicílio  
eleitoral, na circunscrição, pelo prazo mínimo de  
dois anos. 
Justificativa: 
A emenda visa ampliar o prazo de domicilio eleitoral de seis meses para dois anos, como forma de 
evitar a pirataria eleitoral, o fisiologismo e os atos e candidaturas na última hora, que em muitas 
circunstâncias não mantém a mínima vinculação com a circunscrição. 
Parecer:   
   Pretende o autor ampliar o prazo de domicílio eleitoral para dois anos.  
A tendência do direito constitucional moderno é pela redução dos casos e prazos de inelegibilidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23218 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Incluir o parágrafo abaixo ao artigo 13 do Substitutivo:  
§ -- são condições da candidatura para cargos  
providos por eleição: a elegibilidade e a escolha  
em convenção partidária pelos filiados com mais de  
um ano de inscrição. 
Justificativa: 
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A emenda visa democratizar a escolha dos candidatos pelos partidos políticos. O texto alterado limita 
ao órgão partidário convenção, na maioria das vezes dominados pelas oligarquias partidárias, o 
direito da escolha. 
Com isto, todo o processo eleitoral pode ser viciado, na medida em que os candidatos acabam saindo 
dos acordos intraoligárquicos. 
A escolha dos candidatos por todos os filiados evita a centralização e diminui o poder das oligarquias 
no interior dos partidos políticos. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23273 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do parágrafo 12, do  
artigo 13, do Capítulo IV, do Título II, deste  
projeto de constituição.  
Art. 13 ........................... 
§ 12 - O mandato eletivo só será objeto de  
impugnação perante a Justiça Eleitoral, até a sua  
diplomação. A ação será instruída com provas  
conclusivas de abuso de poder econômico, corrupção  
ou fraude e transgressões eleitorais. 
Justificativa: 
Admitir-se na Constituição a impugnação de mandato eletivo até seis meses da diplomação é uma 
atividade precipitada, visto que, essa inovação provocaria uma verdadeira guerra de nervos por parte 
de inimigos políticos que procurariam sob os mais fúteis argumentos provocar tropeço aos seus 
desafetos políticos. 
Por isso, até a diplomação é um prazo bastante razoável para a impugnação de mandato. 
Diante destas argumentações se justifica plenamente esta emenda. 
Parecer:   
   Pretende o autor alterar o prazo para impugnação de mandato.  
Somos pela redução de seis meses para quinze dias.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:23309 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do Artigo 13, do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 13 - .................................. 
§ 1o. - ..................................... 
§ 2o. - O alistamento eleitoral é obrigatório  
para os maiores de dezoito anos, salvo os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos, e o voto é facultativo." 
Justificativa: 
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Com a presente emenda, pretendemos que o alistamento seja obrigatório, e o voto seja facultativo. 
E isso por uma razão de lógica jurídica, já que não se pode obrigar ninguém a exercitar um direito 
que só ao seu titular convém analisar a oportunidade de tal exercício. 
Facultar o voto faz parte da democracia norte-americana e nem por isso esse regime deixa de ser 
menor cabal naquele País. 
Assim, já que o voto é um direito do cidadão por sua própria conceituação não poderá ser obrigatório. 
Parecer:   
   Cuida a emenda da obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto facultativo.  
O substitutivo acolhe a proposta do alistamento eleitoral obrigatório.  
No que diz respeito ao voto facultativo, entendemos que sua prática poderia ser prejudicial à 
representatividade política e popular dos eleitos. As grandes abstenções poderiam levar ao poder 
minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido à corrupção eleitoral.  
Somos, portanto, contrários ao voto facultativo.  
No entanto, somos pela facultatividade do alistamento e voto apenas para os analfabetos e os 
maiores de setenta anos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23323 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
O § 6o. do Art. 13 do Substitutivo do Relator  
da Comissão de Sistematização passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 13 - ................................ 
§ 6o. O Presidente da República, os  
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os  
Prefeitos e quem os houver sucedido durante o  
mandato poderão ser reeleitos por uma única vez". 
Justificativa: 
Pretende-se com essa emenda evitar a cassação política de quem exercer algum dos cargos 
executivos mencionados e consolidar o princípio democrático de ser permitido as populações, julgar 
através do voto secreto, o desempenho dos seus administradores. A história mostra de forma 
irrefutável que o eleitor jamais reelege executivos incompetentes e relapsos. Por outro lado, a 
possibilidade de reeleição, por uma vez, para cargo de chefe executivo da República, de Estado 
Federado ou Município funcionará como fator de estabilidade política, por permitir que boas 
administrações possam continuar seu trabalho, evitando-se solução de continuidade que tantos 
prejuízos tem causado ao povo brasileiro. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23354 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda No.  
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Nos termos do art., do Regimento Interno da  
Assembleia Nacional Constituinte, altere-se o  
§ 5o. do art. 13, do Substitutivo do Projeto de  
Constituição para a redação seguinte:  
"Art. 13 - .................................. 
§ 5o. - São inelegíveis os inalistáveis, os  
analfabetos e os que não contem o mínimo de  
dezoito anos na data da eleição". 
Justificativa: 
Urge fique esclarecido, na expressão Constitucional, os fatores que conduzem à inelegibilidade. 
Nos termos postos do Substitutivo do Projeto de Constituição apresentado a minoridade, para os 
efeitos da aplicação da norma, resta duvidosa. 
Com o fito de esclarecê-la oferece-se a presente sugestão. 
Parecer:   
   O autor pretende imprimir nova redação ao parágrafo 5o. do artigo 13 para melhor interpretação do 
texto.  
O referido dispositivo está redigido de forma clara e concisa. Somos pela exclusão da expressão "e 
os que não contém o mínimo de dezoito anos na data da eleição".  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:23356 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda No.  
Nos termos do art., do Regimento Interno da  
Assembleia Nacional Constituinte, altere-se a  
redação do § 10, do artigo 13, do Substitutivo do  
Projeto de Constituição para a redação seguinte:  
§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, e  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até os  
segundo grau, afinidade ou adoção, do Prefeito, do  
Governador, do Presidente da República - e do  
Primeiro-Ministro, ressalvados os que já exercem  
mandato eletivo". 
Justificativa: 
A norma exposta no Substitutivo do Projeto em análise contempla a esfera municipal e estadual, sem, 
contudo, estendê-la ao nível federal, cujo exemplo tanta repercussão tem na sociedade civil. 
Ora, o mesmo fundamento que justifica aquela regra nos planos local e estadual impõe-na ao nível 
federal, donde a presente sugestão. 
Parecer:   
   A inelegibilidade por parentesco proposta pelo autor inclui os parentes do Primeiro-Ministro.  
O Substitutivo torna inelegíveis os parentes do Presidente, do Governador e do Prefeito.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23384 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALAIR FERREIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Art. 13 - .................................. 
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§ 2o. passa a ter a seguinte redação:  
O alistamento eleitoral e o voto são  
facultativos e só poderão exerce-los, os maiores  
de 18 anos. 
Justificativa: 
Não se concebe que um regime democrático, onde a liberdade é uma de suas essenciais, que se 
“obrigue” a ser eleitor. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativo ou voluntário.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico.  
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado-função. É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos, levando ao poder minorias radicais e constituindo-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é obvio que o alistamento também deverá ser obrigatório.  
No entanto, somos pelo alistamento e voto facultativos apenas para os analfabetos e os maiores de 
setenta anos .  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23492 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do Art. 13:  
§ 2o. - Podem alistar-se as pessoas maiores  
de dezesseis anos, obrigatório o alistamento para  
os maiores de dezoito anos. 
Justificativa: 
A evolução cultural, social e política do País, nos últimos cinquenta anos, tem sido de tal modo 
crescente, principalmente no campo das comunicações, que uma pessoa de dezesseis anos tem hoje 
discernimento para uma escolha política-eleitoral do que uma de dezoito anos de 1945. 
Logo a partir dos doze anos, a generalidade dos jovens acompanha os programas políticos no rádio e 
na televisão enquanto, aos dezesseis, nas disputas colegiais e acadêmicas, discutem questões de 
inegável cunho político. 
Evidentemente, o amadurecimento eleitoral é mais rápido do que agora propomos servir de 
parâmetro para a maioridade no campo do direito criminal, de 21 anos, ou a convencionada para vida 
civil, aliás, variável, conforme possua o cidadão título superior ou contraia matrimônio, o que lhe 
antecipe a suposta plenitude do discernimento. 
Se o ideal da democracia é a universalidade do voto, a medida que propomos, ampliadora do 
universo do eleitorado, resultará inevitavelmente benéfica para o nosso sistema representativo. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23504 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 6o. do artigo 13:  
§ 6o. - Terão direito a uma reeleição, sem  
afastar-se do cargo, o Presidente da República, os  
Governadores de Estado e os Prefeitos Municipais. 
Justificativa: 
O mandato quadrienal, que a República instituiu no País, limitando o presidencialismo norte-
americano, diferentemente do que ocorria nos Estados Unidos, teve como corolário não permitir a 
reeleição para mandado imediato. 
Isso em alguns casos prejudicou a continuidade administrativa, quando o sucessor tinha ideias 
diferentes do antecessor, apesar de pertencerem ao mesmo partido. 
Assim, enquanto Epitácio Pessoa elaborou um vigoroso programa de desenvolvimento do Nordeste, 
Artur Bernardes propunha que se abandonasse a região ao seu próprio destino. 
Em quatro anos, o primeiro se destina ao conhecimento da situação administrativa e o último ao 
problema sucessório. Apenas dois anos são suficientes para que se execute um completo 
planejamento. 
A mesma constatação se aplica aos governadores e prefeitos, sempre em detrimento do interesse 
público. 
Já tivemos mandatos de cinco anos – mais eficientes, mas não de todo suficientes – e precisamos, 
agora, pela permissão da eleição para o mandato seguinte, dos chefes do Executivo, uma 
experiência nova. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23585 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda No.  
Nos termos do art., do Regimento Interno  
da Assembleia Nacional Constituinte, altere-se o  
art. 13, § 2o., para a redação seguinte:  
"Art. 13. - .............................. 
§ 2o. - O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para aqueles que, na data da eleição,  
contarem a idade mínima de dezoito anos, salvo os  
analfabetos e os maiores de setenta anos". 
Justificativa: 
Conforme se verifica dos termos do art. 13, § 2º, do Substitutivo do Parecer em questão, não deixam 
esclarecidos critérios de aceitação dos votantes, em virtude da idade, a qual há se ter por cumprida 
na data da eleição, consoante se esclarece na presente sugestão. 
Parecer:   
   A emenda pretende alterar o § 2o do art. 13, acrescentando as expressões "para aqueles que na 
data da eleição, contarem a idade mínima de dezoito anos".  
A modificação nada aduz ao texto, pois é evidente, que aqueles que completarem a idade de 18 
anos, em tempo de se alistarem, poderão exercer o direito do voto. 
   
   EMENDA:23706 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do artigo 13 a seguinte redação:  
" § 6o. Fica assegurado ao Presidente da  
República, aos Governadores de Estado e aos  
Prefeitos Municipais o direito de se reelegerem  
por um mandato e um só, desde que, desejando a  
reeleição, se desincompatibilizem do respectivo  
cargo seis meses antes da data da eleição". 
Justificativa: 
A reeleição do Presidente da República tem sido negada sistematicamente por todas as constituições 
republicanas, sem exceção de uma única. A reeleição dos Governadores de Estado só foi possível na 
primeira constituição republicana, a de 1891, sendo que o assunto foi deixado ao arbítrio de cada 
Estado. Depois dela, todas as outras negam esse direito também aos Chefes de Executivo Estadual. 
Quanto a Prefeitos Municipais, o assunto tem tido tratamento diferenciado de uma para outra 
Constituição. É tempo de mudarmos nesse quadro. Além do fator prático de a Nação, o Estado e a 
comunidade municipal poderem contar com a experiência, provada na prática da administração 
pública, de seu Chefe Executivo por mais um mandato, a Emenda atende ao fato, de modo algum 
desprezível, de que outras nações tão importantes como o Brasil e até mais adotam a permissão da 
reelegibilidade em tais cargos desde há muito tempo. Cite-se como exemplo, não o único nem o mais 
importante, os Estados Unidos da América do Norte. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23747 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se, no § 6o. do art. 13, a expressão  
"o Presidente da República, os Governadores de  
Estado e do Distrito Federa, os Prefeitos" por  
"os membros do Executivo". 
Justificativa: 
O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos exercem 
cargos eletivos do Executivo e ninguém mais. 
Assim, por medida de economia legislativa, substituímos uma expressão de quatorze palavras por 
outra de igual significação, de apenas quatro palavras. 
A concisão é uma característica insubstituível do texto legal, tanto quanto a correção e a clareza. 
Parecer:   
   O nobre constituinte por uma questão de concisão propõe a substituição das expressões "O 
Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos" por "os 
membros do Executivo". A ideia é aparentemente válida, porém, em muitos países os delegados de 
polícia não eleitos, os juízes de paz também, isto poderia futuramente vir a ocorrer no Brasil e para 
evitar a necessidade próxima de alterar a Constituição preferimos manter o texto, que ou bem ou  
mal é mais explícito e evita qualquer dúvida de interpretação. 
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   EMENDA:23750 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 9o. do art. 13 do Substitutivo do  
Relator ao projeto de Constituição a seguinte redação:  
"§ 9o. - Os militares com menos de dez anos  
de serviço só se tornam elegíveis caso se afastem  
da atividade, elegíveis os alistáveis com mais de  
dez anos na ativa, agregados pelas autoridades  
superiores quando se candidatarem, passando, caso  
eleitos e diplomados, para a inatividade. 
Justificativa: 
A emenda proposta, conservando a extensão do artigo emendado, evita que o dispositivo se 
componha de suas frases, com um ponto final intermediário. 
Aconselha a boa técnica legislativa que cada dispositivo de sentido completo, como o artigo e o 
parágrafo, se encerre em apenas uma sentença. 
Parecer:   
   Pretende o autor evitar que o parágrafo 9o. do art. 13 se componha de duas frases.  
O referido dispositivo está redigido em conformidade com a boa técnica legislativa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23816 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
Incluam-se, após a palavra "Estados" no § 11, do art. 13:  
"... Distrito Federal, Territórios..." 
Justificativa: 
Como está disposto, pode-se lesar o patrimônio do Distrito Federal e dos Territórios e, nem por isso, 
o responsável seria inelegível. 
Corrige-se o equívoco. 
Parecer:   
   Trata a emenda de inelegibilidade por lesão aos cofres públicos, incluindo o Distrito Federal e os 
Territórios.  
Somos pela supressão do parágrafo 11 do artigo 13, por entendermos que a matéria deve ser 
disciplinada na lei complementar das inelegibilidades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23944 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se, no artigo 13, a seguinte redação ao parágrafo 5o.:  
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Art. 13. ....................................  
§ 5o. - São inelegíveis os inalistáveis, os  
analfabetos e os menores de dezesseis anos. 
Justificativa: 
A emenda proposta justifica-se pelo alto grau de compreensão da juventude brasileira, cada vez mais 
informada sobre a temática política e, por conseguinte, mais capacitada para o exercício da 
cidadania. 
É falacioso o argumento de que os jovens, atualmente, estão alienados em consequência dos últimos 
anos de autoritarismo e seriam, destarte, presa fácil da demagogia eleitoreira. 
Daí o rebaixamento da idade-limite, de dezoito para dezesseis anos encontrar arrimo na realidade 
nacional. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23970 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se o parágrafo 2o. do art. 13 pelo seguinte texto:  
Art. 13 ................................  
§ 2o. - O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezesseis anos,  
salvo os analfabetos, os maiores de setenta anos e  
os deficientes físicos. 
Justificativa: 
Renovamos a presente emenda, já agora com base no texto substitutivo do Relator, no capítulo IV 
que trata dos DIREITOS POLÍTICOS. 
O Relator não levou em conta a proposta de conceder o direito de voto aos que alcançassem os 
dezesseis anos, mantendo o limite dos dezoito anos. 
A alteração que propomos ao texto do parágrafo 2º foi apenas a de substituição 18 por 16, mantendo 
o restante da redação. 
Há uma grande expectativa de que, entre as inovações da Carta Constitucional, figure a redução da 
idade para o alistamento eleitoral, abrangendo a idade mínima de 16 anos, em contraposição à 
vigente que é de 18. 
Abre-se com essa medida, perspectiva de participação a um ponderável segmento da sociedade 
brasileira que vem gradualmente aprimorando seu nível de politização, não apenas graças ao 
impacto da comunicação sonora e visual, mas, também, em razão do aspecto crítico e analista das 
escolas em todo o país. 
O jovem de hoje não é mais o de algumas décadas. O progresso tecnológico o colocou em condições 
de argumentar e decidir. É, portanto, a hora de assegurar-lhe o direito de escolha política. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23986 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se um Parágrafo 3o. ao Art. 13,  
renumerando-se os demais:  
Art. 13 .....................................  
§ 3o. É facultativo o alistamento eleitoral e  
o voto aos maiores de 16 anos. 
Justificativa: 
Percebe-se que há uma certa resistência dos relatores das Comissões e Subcomissões da 
Constituinte em estabelecer o limite mínimo de 16 anos de idade para que o cidadão exerça o direito 
de voto. 
A Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos, no seu art. 2º, preferiu omitir este limite, 
preceituando: “São eleitores os brasileiros alistados na forma de Lei”. Com isto, preferiu o relator 
conferir ao legislador ordinário esta atribuição. 
Já, agora, o Substitutivo do ilustre Relator da Comissão de Sistematização enfrenta a questão do 
limite mínimo de idade, para que o cidadão possa alistar-se, mas mantem este limite nos mesmo 
termos da Constituição de 1937, isto é, 18 anos e reproduzida na Constituição de 1946. 
Parece-me que esta decisão é pior que a da Subcomissão, que ao transferir para o legislador 
ordinário, permitirá, ao menos, uma reflexão maior do Congresso, sem o açodamento conturbado da 
fase constitucional para a fixação deste limite de idade. 
A emenda, ora apresentada, inova em relação a outras emendas, inclusive de nossa autoria, que 
fixava em 18 anos o limite obrigatório do alistamento eleitoral. E inova porque não obriga o 
alistamento e o voto do cidadão com mais de 16 anos e menos de 18 anos, mas o torna facultativo. 
Ele é obrigatório a partir dos 18 anos. E esta norma, é mais razoável uma vez que a elegibilidade só 
era conferida aos maiores de 18. Obrigar-se alguém a alistar-se e a votar aos 16 anos sem lhe 
conferir o direito de eleger-se, poderia ser um ato discriminatório e esdruxulo. 
Creio que, com esta emenda, corrige-se a anomalia, e confere-se um direito legitimo, mas de 
utilização facultativa aos maiores de 16 e menores de 18 anos. 
E, porque, 16 anos? 
A Constituição de 1824, no seu art. 92, § 1º, fixou em 25 anos de idade para os solteiros e 21 para os 
casados, o limite mínimo de idade para que alguém pudesse exercer o direito de voto. 
Já a Constituição de 1891, no seu art. 70, reduziu este limite para 21 anos, casado ou solteiro. 
A Constituição de 1934 – que concedeu o direito de voto a mulher – reduziu, mais ainda, este limite 
há 18 anos, para todos os sexos, no seu artigo 108. 
As Constituições posteriores mantiveram o limite de 18 anos. 
Isto significa dizer que de 1824 a 1891, num período de 67 anos de duração da Constituição Imperial, 
o limite de idade para se votar foi reduzido de 25 para 21 anos. 
De 1891 a 1934 compreendendo 43 anos de vigência da primeira Constituição Republicana reduziu-
se este limite para 18 anos. 
Como as demais Constituições mantiveram a mesma fronteira de idade, dizer-se-á que este limite 
prevaleceu durante 53 anos. 
Se o critério da redução de idade fosse estandardizado e substancialmente matemático, a nova 
constituição deveria consagrar a idade de 15 anos para o exercício do voto. 
Mas esta aferição é sociológica e não matemática. E como não existe a sociometria, o legislador se 
louva em dados políticos, econômicos e sociais e nos efeitos provocados pela revolução cientifica, 
tecnológica, dos meios de comunicação e da informática sobre o meio social. 
Atualmente, impedir o menor que atingiu a idade de 16 anos de exercer o direito de voto é uma 
violência, que não se compatibiliza com a realidade dos nossos dias. Com a massificação dos meios 
de comunicação social, o jovem de 16 anos tem, hoje, uma vivencia uma maturidade, uma 
experiência e um conhecimento dos fatos muito maior do que o cidadão de 18 anos na década de 30, 
ou o de 25 ou 21 anos no século passado. A fonte de conhecimento, no passado, se restringia a 
leitura de livros e de alguns jornais. Atualmente, além destes, o rádio e a televisão, por mais 
alienados que sejam, levam informações constantes, até mesmo aqueles pouco interessados com os 
problemas do cotidiano político. 
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As grandes concentrações urbanas permitem, por outro lado, uma maior sociabilidade e uma 
permanente socialização das informações. Mesmo o homem do campo, divorciado, no passado, dos 
fatos políticos, pela ausência de mecanismos informativos, tem, hoje, através do rádio, 
conhecimentos surpreendentes do que ocorre no País. 
Um argumento que já ouvi, utilizado até por constituintes de que a redução do limite de idade para 
votar, significaria, por outro lado, acarretar um ônus ao menor, que passaria a ser, penalmente, 
responsável é uma aberração. Toda a fixação de idade para atribuir responsabilidade ou negá-las 
tem uma pequena dose de arbítrio e tem que ser expressa na legislação especifica. 
Quando o legislador fixou em 18 anos, a idade limite para que o menor possa requerer a sua 
emancipação, em juízo, ou adquirir o direito de alistar-se como eleitor, o fez alicerçando-se na 
realidade do País e no grau de desenvolvimento e maturidade psíquica da média dos indivíduos e 
não no resultado da avaliação concreta das ciências extas. Assim ocorreu quando fixou a maioridade 
em 21 anos e não em 19 ou 23 anos. 
A responsabilidade penal, nada tem a ver com a responsabilidade eleitoral. Embora, também entenda 
ser necessário rever o conceito, na legislação penal, do ser absolutamente capaz e do relativamente 
incapaz. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24064 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Modifique-se os parágrafos primeiro e segundo  
do art. 13, suprimindo-se por conseguinte os  
parágrafos terceiro e quarto, adotando-se a  
seguinte redação:  
Art. 13 - ..................................  
§ 1o. - o sufrágio é universal e o voto  
igual, direto, secreto e facultativo.  
§ 2o. - o alistamento eleitoral é obrigatório  
para os brasileiros maiores de idade, salvo as  
exceções previstas em lei. 
Justificativa: 
Com a presente emenda não fixamos idade para se ter direito a voto. Desta forma a Constituição fica 
preservada de mudanças e avanços sociais, ficando a legislação ordinária com a competência para 
fixar a idade mínima. 
Tornamos o voto facultativo por acreditar que o cidadão não deve estar obrigado a ter participação 
política. Ele deve ter liberdade de escolher se deve ou não participar do pleito eleitoral. Assim, iremos 
reduzir sobremaneira os votos em branco, que uma última análise é o protesto de eleitor que vota por 
estar sendo obrigado, mas que não deseja expressar sua preferência. 
O alistamento é obrigatório, uma vez que o Estado precisa ter o controle do número de eleitores 
existentes no país e para que o título de eleitor continue a ser um documento obrigatório do cidadão. 
Parecer:   
   Cuida a emenda da obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto facultativo.  
O substitutivo acolhe a proposta do alistamento eleitoral obrigatório.  
No que diz respeito ao voto facultativo, entendemos que sua prática poderia ser prejudicial à 
representatividade política e popular dos eleitos. As grandes abstenções poderiam levar ao poder 
minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido à corrupção eleitoral.  
Somos, portanto, contrários ao voto facultativo.  
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No entanto, somos pela facultatividade do alistamento e voto apenas para os analfabetos e os 
maiores de setenta anos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24089 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO 2o., DO ARTIGO 13.  
Modifique-se a redação do § 2o., do artigo  
13, que passa a ser a seguinte:  
"§ 2o. - alistamento eleitoral é obrigatório  
para os maiores de dezoito anos, salvo  
os analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos, e o voto é facultativo." 
Justificativa: 
O voto facultativo está consagrado constitucionalmente nas democracias mais avançadas e tem se 
mostrado princípio dos mais eficazes ao aprimoramento das instituições democráticas de diversos 
países. Como direito do cidadão, deve ser exercido na sua plenitude, não podendo, 
consequentemente, ser imposto ou obrigatório, sob pena de descaracterização ou desvirtuamento de 
seus objetivos. 
Quanto mais livre for o exercício desse direito, mais consciente e representativo será p voto, 
beneficiando a democracia com um todo que se verá fortalecida e respaldada na vontade livre e 
soberana dos cidadãos. 
Impô-lo à população seria negar os princípios básicos de liberdade de manifestação que se pretende 
assegurar num regime democrático. 
A participação política de um país se amplia na proporção direta do fortalecimento ideológico dos 
partidos. 
Pessoas politicamente esclarecidas exercerão seu direito de voto independentemente de sua 
obrigatoriedade ou não, conscientes de que este é o instrumento efetivo de que dispõe para, ainda 
que indiretamente, determinarem o destino de seu país a nível político, econômico e social. Estão 
delineadas aí algumas das razões que nos levam à elaboração da presente emenda cuja inserção no 
texto constitucional entendemos ser de fundamental importância. 
Parecer:   
   Cuida a emenda da obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto facultativo.  
O substitutivo acolhe a proposta do alistamento eleitoral obrigatório.  
No que diz respeito ao voto facultativo, entendemos que sua prática poderia ser prejudicial à 
representatividade política e popular dos eleitos. As grandes abstenções poderiam levar ao poder 
minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido à corrupção eleitoral.  
Somos, portanto, contrários ao voto facultativo.  
No entanto, somos pela facultatividade do alistamento e voto apenas para os analfabetos e os 
maiores de setenta anos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24131 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do art. 13 a seguinte redação:  
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"§ 5o. São inelegíveis os inalistáveis, os  
analfabetos e os menores de dezesseis anos." 
Justificativa: 
O avanço tecnológico dos meios de comunicação social, a massificação do ensino e a crescente 
urbanização, além de outros fatores, permitem e aceleram a conscientização da juventude a respeito 
dos problemas comunitários, regionais e nacionais, tornando-a, a partir dos dezesseis anos e até 
antes, cada vez mais interessada não só na discussão dos problemas políticos, mas especialmente 
interessada em participar ativamente nos partidos e em todo o que eles envolvem. Exemplo maior 
disto foi a expressiva participação de grandes contingentes de jovens e adolescentes no debate e nas 
manifestações públicas que cercaram o episódio histórico da restauração da democracia e da criação 
da Nova República. Mais do que tudo, entretanto, fala mais alto o disposto no art. 39 da Constituição, 
com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 1985, que permite que o eleitor, a 
partir dos dezoito anos de idade, se candidate e se eleja para uma cadeira na Câmara dos Deputados 
Ora, se um Deputado Federal, e um Constituinte o podem ser com dezoito anos de idade, claro está, 
em face da legislação eleitoral, que ele deva ter no mínimo, dois anos anteriores de lides políticas 
efetivas, pelo menos como eleitor. Daí a apresentação desta Emenda.  
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24305 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Aditiva  
Acrescente-se o termo "Territórios" ao parágrafo 7o., do art. 13. 
Justificativa: 
É nosso entendimento que o governador territorial deva ser eleito pelos eleitores do território. 
Parecer:   
   O autor pretende incluir o Governador de Território entre os que devem renunciar para concorrerem 
a outros cargos.  
Como se trata de Governador nomeado, entendemos que a matéria deve ser disciplinada na lei 
complementar das inelegibilidades.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24307 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Aditiva  
Acrescente-se ao parágrafo 1o. do art. 13 o seguinte:  
"....voto igual, livre, direto e secreto." 
Justificativa: 
Acrescente-se o termo “livre” por ser de conceituação consagrada universalmente. 
Parecer:   
   Pretende a emenda incluir a palavra "livre" na caracterização do voto.  
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Entendemos ser desnecessária a pretensão do autor.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24308 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Supressiva  
Suprima-se o termo "analfabetos" do  
parágrafo 5o., do art. 13. 
Justificativa: 
Quem pode votar, pode ser eleito. 
Está é a máxima aceita por todos. 
Parecer:   
   Pretende o autor excluir os analfabetos da relação dos inelegíveis.  
O Substitutivo oferece aos analfabetos o direito de alistamento e voto, facultativamente.  
Negar-lhes o direito de elegibilidade não significa preconceito contra essa categoria de brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24309 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Supressiva  
Suprima-se o trecho “…nem os conscritos,  
durante o período de serviço militar obrigatório.  
" do parágrafo 3o., art. 13. 
Justificativa: 
Se o jovem de dezoito anos pode ser julgado e penalizado judicialmente, pode ser convocado para a 
guerra e tem plena responsabilidade pelos seus atos; por que não pode exercer o seu dever e direito 
cívico mais importante que é o voto? 
Parecer:   
   Pretende o autor que todos os militares sejam alistáveis, inclusive os conscritos.  
O Substitutivo acolhe a proposta de alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no 
serviço inicial, na qualidade de conscritos.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24328 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DÊ-SE AO PARÁGRAFO 2o. DO ARTIGO 13 DO  
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PROJETO DO RELATOR DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE A SEGUINTE  
REDAÇÃO:  
"O alistamento eleitoral é obrigatório para  
os maiores de dezoito anos, e o voto é facultativo". 
Justificativa: 
Sendo a democracia fundada na liberdade não pode, este mesmo regime impedir a liberdade de 
escolha do cidadão, compelindo-o a participação de decisões que, por convicções pessoais, não 
esteja de acordo. 
Parecer:   
   Cuida a emenda da obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto facultativo.  
O substitutivo acolhe a proposta do alistamento eleitoral obrigatório.  
No que diz respeito ao voto facultativo, entendemos que sua prática poderia ser prejudicial à 
representatividade política e popular dos eleitos. As grandes abstenções poderiam levar ao poder 
minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido à corrupção eleitoral.  
Somos, portanto, contrários ao voto facultativo.  
No entanto, somos pela facultatividade do alistamento e voto apenas para os analfabetos e os 
maiores de setenta anos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24346 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dá a seguinte redação ao art. 13 e parágrafos do  
projeto de Constituição:  
"Art. 13 - São eleitores os brasileiros  
maiores de dezoito anos que se alistarem na forma  
da lei. O sufrágio é universal e o voto direto e secreto.  
§ 1o. - o alistamento e o voto são  
obrigatórios, salvo para os analfabetos, os  
maiores de setenta anos e os deficientes físicos;  
§ 2o. - não podem alistar-se os que não  
saibam exprimir-se na língua nacional, nem os  
conscritos, prestando serviço militar obrigatório;  
§ 2o. - São elegíveis os alistáveis, exigidas  
filiação partidária e domicílio eleitoral, na  
circunscrição, por prazo mínimo de seis meses;  
§ 4o. - são irreelegíveis, para o mesmo  
cargo, o Presidente e o Vice-Presidente da  
República, o Governador e o Vice-Governador de  
Estado e o Prefeito e o Vice-Prefeito ou quem os  
haja sucedido por qualquer tempo.  
§ 5o. - são inelegíveis:  
I - O Presidente da República, o Governador  
de Estado e o Prefeito, salvo se renunciarem a  
seus cargos seis meses antes da eleição;  
II - na mesma jurisdição, o cônjuge e os  
parentes consanguíneos até o terceiro grau, afim ou  
por adoção, do Presidente da República, Governador  
de Estado, do Distrito Federal e dos territórios e  
do Prefeito, salvo se já titular de mandato  
eletivo e candidato à reeleição;  
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III - os condenados em ação popular por lesão  
à União, aos Estados, Distrito Federal,  
Territórios e Municípios.  
§ 6o. - lei complementar estabelecerá outros  
casos de inelegibilidade e os prazos de sua  
cessação, levando em conta a vida pregressa dos  
candidatos a fim de proteger:  
a) - o regime democrático;  
b) - a probidade administrativa;  
c) - a normalidade e legitimidade das  
eleições, contra o abuso do poder econômico ou o  
abuso do exercício de função, cargo ou emprego  
públicos da administração direta ou indireta;  
d) - a moralidade para o exercício do mandato:  
§ 7o. - perderão o mandato o Governador e  
Vice-Governador, Prefeito e Vice-prefeito que  
assumirem outro cargo ou função na administração  
pública direta ou indireta;  
§ 8o. - o mandato eletivo poderá ser  
impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de até  
seis meses da diplomação, instruída a ação com  
provas conclusivas de abuso do poder econômico e  
outras formas de corrupção, por fraude ou  
transgressão da legislação eleitoral; a ação  
tramita em segredo de justiça e, convencido o juiz  
de que ela foi temerária ou de manifesta má fé, o  
impugnante responderá por denunciação caluniosa.  
§ 9o. - são elegíveis os militares com mais  
de dez anos de serviço ativo, os quais serão  
agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem; neste caso, se eleitos, passarão  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos de serviço  
ativo só são elegíveis caso se afastem  
espontaneamente da atividade. 
Justificativa: 
A redação ora proposta para o art.13 e parágrafos parece-nos a mais adequada para regular a 
matéria tratada nos referidos dispositivos do Projeto de Constituição. Começa por definir as 
condições para que o cidadão possa tornar-se eleitor, bem assim, o sufrágio como “universal e o voto 
direto e secreto”. Prossegue estabelecendo as condições em que é exercitado o direito do voto e as 
condições de elegibilidade, assegurada a todos os que se tenham alistado eleitor e estejam no gozo 
dos direitos políticos, alistados a partido político e com filiação partidária e domicílio na circunscrição 
em que irá se candidatar por prazo mínimo de seis meses. Consagra o princípio de que todo cidadão 
que se tornar eleitor adquire o direito de ser candidato. No particular das inelegibilidades, a emenda 
supre omissão do projeto, como, por exemplo, no caso dos parentes do Presidente da República, dos 
Governadores e dos Prefeitos em que não se ressalvou os que à época da eleição estejam no 
exercício de mandato eletivo e sejam candidatos à reeleição. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao artigo 13 e parágrafos.  
A emenda segue a linha geral do Capítulo dos Direitos Políticos.  
As alterações propostas são em parte aceitáveis.  
No entanto, somos pela redação que o Substitutivo deu aos referidos dispositivos, que se encontram 
redigidos em conformidade com a técnica legislativa recomendada.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24357 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PDS/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do Art. 13 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 13 ....................................  
§ 2o.........................................  
São obrigatórios o alistamento e o voto dos  
maiores de dezoito anos e facultativos para os  
maiores de dezesseis e menores de dezoito, os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos." 
Justificativa: 
Desde o plenário da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, que se 
vem firmando o entendimento de que aos jovens, a participação no processo político, através do 
alistamento e do voto facultativo. Completados dezesseis anos, já tem o jovem brasileiro maturidade 
suficiente e conhecimento necessário para iniciar-se no exercício da soberania através do voto. 
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24551 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   EMENDAS ADITIVA  
Ao Projeto da Comissão de Sistematização  
Acrescentar ao atual art. 13, § 14 com a  
seguinte redação:  
§ 14 - Comprovada a qualquer tempo pela  
Justiça Eleitoral a falsidade documental ou  
ideológica ocorrida no registro de candidaturas e  
cargos eletivos, não se aplicarão aos autores dos  
delitos os benefícios da preclusão". 
Justificativa: 
A proposição visa esclarecer definitivamente uma controvérsia jurídica, que tem levado a Justiça 
Eleitoral as decisões conflitantes, em face das lacunas legais. Em alguns julgados, os tribunais têm 
entendido que, nos casos de instrução de processos de registro de candidaturas a cargos eletivos 
feitos com documentos falsificados ou de conteúdo ideologicamente falso, o registro pode ser 
anulado a qualquer tempo, mesmo que a descoberta ou comprovação da falsidade só tenha ocorrido 
depois do prazo legal de impugnação de candidaturas. Em outros julgamentos, a Justiça Eleitoral tem 
considerado que os autores dos delitos se beneficiaram dos efeitos da preclusão, por não ter sido 
erguida a falsidade no prazo hábil. A falta de uma disposição legal precisa sobre a matéria tem 
jogado sobre a Justiça Eleitoral um ônus injusto e incabível, de uma omissão que a presente proposta 
visa sanar. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda é típica da legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24552 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
No projeto da Comissão de Sistematização  
Dá ao art. 13, § 12, a seguinte redação:  
§ 12 - O mandato parlamentar poderá ser  
impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de até  
dezoito meses após a diplomação, instruída a ação  
com provas conclusivas de abuso do poder  
econômico, corrupção, fraude ou crimes eleitorais". 
Justificativa: 
O texto atual do Projeto da Comissão, fixa um prazo excessivamente curto (seis meses) para 
recursos contra diplomação de candidatos que obtenham mandato com abuso do poder econômico, 
corrupção ou fraude e transgressões eleitorais. Nossa Emenda amplia o prazo para 18 (dezoito) 
meses após a diplomação, de modo a permitir que se processe, sem correrias, a busca de provas ou 
contraprovas conclusivas sobre a ocorrência. 
A Emenda sugere também a substituição da expressão “transgressões” por “crimes”, eis que a 
primeira é excessivamente ampla, genérica, abrangente, enquanto os crimes estão definidos com 
precisão na legislação eleitoral. 
Parecer:   
   Pretende o autor alterar o prazo para impugnação de mandato.  
Somos pela redução de seis meses para quinze dias.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:24590 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2º do art. 13 do Substitutivo do  
Projeto de Constituição o seguinte:  
"O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezessete anos,  
salvo os analfabetos, os maiores de setenta anos,  
os deficientes físicos e os militares conscritos  
durante o Serviço Militar Inicial". 
Justificativa: 
Como se verifica do texto original, nossa alteração se refere apenas à idade dos alistáveis e aos 
militares conscritos no Serviço Militar Inicial. A redução em um ano do direito ao alistamento eleitoral 
representa uma experiência bastante promissora. Na adolescência, um ano importa muito no que 
tange à evolução psicossocial do indivíduo. No caso dos conscritos, eles prestam serviço militar 
inicial, não se definindo essa prestação pela obrigatoriedade. A utilização da expressão “Serviço 
Militar Inicial” adapta-se melhor ao espírito da preposição, que procura executar da sua abrangência 
os conscritos. 
Parecer:   
   Propõe o autor que o alistamento eleitoral e o voto sejam obrigatórios para os maiores de 
dezessete anos.  
Entendemos que nessa idade o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:24619 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se art. 13. § 10 a seguinte expressão "in fine".  
... "ressalvados os que já exercem mandato eletivo." 
Justificativa: 
Não há porque estabelecer exceções que constituem privilégios, num texto constitucional que se 
pretende democrático. Isto é casuísmo que o PMDB sempre verberou. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o parágrafo 10 do artigo 13 a expressão 'ressalvados os que já exercem 
mandato eletivo'.  
Entendemos desnecessária a supressão, porque os detentos de mandatos eletivos legislativos 
podem ser candidatos à reeleição, independente do grau de parentesco.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24653 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 10 DO ARTIGO 13.  
Dê-se ao § 10 do artigo 13 a seguinte redação:  
Art. 13. ....................................  
§ 10. São inelegíveis para qualquer cargo o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o  
segundo grau, afinidade ou adoção, do Presidente  
da República, do Governador e do Prefeito. 
Justificativa: 
Com mais razão se justifica a regra do preceito em relação ao Presidente da República, dado o seu 
maior poder de influência no processo eleitoral, que poderia desiquilibrar a favor de parentes a 
preferência dos eleitores. Seria injustificável isentá-lo, dentro do princípio da igualdade, das 
irradiações da vedação constante do anteprojeto, donde a proposta para inseri-lo no texto da 
disposição modificada. 
Por outro lado, não tem sentido a ressalva final do parágrafo em questão, eis que a inelegibilidade diz 
respeito aos pressupostos para o registro da candidatura, com o que a norma não atingiria, 
evidentemente, os que se encontrem em curso de mandato, não fora a ressalva maior do direito 
adquirido que o anteprojeto contempla. Em questão de técnica constitucional, é curial que tais 
excepcionalidades não venham expressas, para não ensejar limitações interpretativas do princípio da 
prevalência das situações plenamente constituídas anteriormente à vigência da futura Constituição. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República, está de acordo com o estatuído no Substituto, restando apenas dizer que ficam 
ressalvados os que já exercem mandato eletivo, e acrescentar a expressão "que tenham exercido 
além da metade do mandato".  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24654 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. DO ARTIGO 13.  
Dê-se ao § 2o. do artigo 13 a seguinte redação:  
Art. 13. ....................................  
§ 2o. O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezesseis anos,  
salvo os analfabetos, os maiores de setenta e os  
deficientes físicos. 
Justificativa: 
O Brasil é considerado uma nação de jovens, que constituem o seu maior contingente populacional. 
Engajá-los no processo eleitoral compreende-se dentro da população de atrair para o campo das 
grandes decisões nacionais o maior número possível de pessoas, que possa oferecer a sua 
contribuição. Por outro lado, com a disponibilidade de informações existentes na sociedade moderna, 
o jovem de dezesseis anos encontra-se apto a ingressar na atividade política, com bem mais proveito 
do que teriam eleitores adultos sem maior nível de instrução, com direito de voto já assegurado. 
Acresce considerar que a modificação proposta compatibiliza o dispositivo em questão com o § 5º do 
mesmo artigo, cuja interpretação conduz ao entendimento de que seriam alistáveis os menores de 
dezoito anos, impondo-se, em nome da coerência e da logica a ser observada no texto constitucional, 
a alteração proposta. 
A não se seguir essa linha de pensamento, será mister alterar o mencionado § 5º, advertência que 
tomo a liberdade de endereçar aos cuidados do Relator, como colaboração à harmonia do 
anteprojeto. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24669 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimir a expressão "os quais" pelo pronome  
"que", no parágrafo nono, do Artigo 13, ficando  
assim redigido:  
Artigo 13 - ................................  
§ 9o. - São elegíveis os militares alistáveis  
com mais de dez anos de serviço ativo que serão  
agregados... 
Justificativa: 
Dar mais legitimidade vernacular ao texto. 
Parecer:   
   Pretende o autor substituir a expressão "os quais", pelo pronome "que", no texto do parágrafo 9o. 
do art. 13.  
Entendemos que o emprego da expressão "os quais", está correta.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:24699 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Título II  
Capítulo IV  
Art. 13 § 2o.  
Propõe-se o acréscimo da seguinte expressão:  
1 - ... e os maiores de dezesseis anos.  
Passando o novo artigo a ter a seguinte forma.  
§ 2o. - O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezoito anos,  
salvo analfabeto, os maiores de setenta anos, os  
deficientes físicos e os maiores de dezesseis anos. 
Justificativa: 
Nas sociedades modernas já não se limita a idade de dezoito anos como “corte” para aquisição do 
exercício da cidadania. Todos sabem atualmente devido os meios de comunicação, da militância no 
sindicalismo e nas organizações estudantis os jovens participam ativamente da vida político-partidária 
do País. 
Ao propor o voto para os maiores de 16 anos, de forma facultativa, estaremos possibilitando a 
inserção de uma grande parte de nossa população, que possui uma pirâmide etária formada 
predominantemente de jovem. 
Por outro lado, a reivindicação do voto para essa parcela é bandeira de luta de várias décadas da 
UNE e UBES, ambas entidades sempre entenderam que a legitimidade de modernização passa por 
essa questão. 
Enfim, uma Constituição tem que ser retratado da sociedade, de seu movimento e principalmente de 
seu tempo. Hoje essa questão não é, e não pode ser esquecida, por isso devemos ter compromisso 
com os jovens e suas reivindicações. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24753 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 10 do art. 13: 
Justificativa: 
O dispositivo tem por finalidade evitar o nepotismo, isto é, a eleição de familiares até o segundo grau. 
Preliminarmente, é de se notar, que a interdição somente atingiu familiares de Prefeitos, 
Governadores, e sem razão, excluiu da proibição os parentes do Presidente da República. 
A declaração que veda a familiares até o segundo grau disputar eleição, põe em cheque o direito de 
cidadania, de votar e ser votado. Na sociedade moderna afrouxaram-se os laços de família que hoje, 
se reduz, a marido, mulher e filhos. A clã familiar, envolvendo toda parentada é coisa do passado. 
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A influência do compadrio no processo eleitoral é mais frequente que a originária de laços de 
consanguinidade.  
Parecer:   
   Pretende a emenda suprimir o parágrafo 10 do artigo 13, que trata da inelegibilidade por 
parentesco.  
O pleito deve ficar livre da influência que os governantes sempre exerceram para eleger seus 
familiares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24913 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se § 14 ao art. 13  
Art. 13 ................................... 
§ 14 os presidiários têm direito de votar,  
embora sejam inelegíveis. 
Justificativa: 
Os presidiários, embora estejam cumprindo pena por ofensa à legislação criminal, não podem ser 
considerados apenas como marginais. O intuito principal da pena é a ressocialização do detento e 
sua posterior integração na vida comunitária. 
Assim, entendo que o direito de voto deve ser democraticamente exercido por quem se encontre, 
provisoriamente, encarcerado. Não podemos deixar esses indivíduos complemente marginalizados, 
quanto à vida política do País. 
Parecer:   
   Pretende a emenda conferir ao presidiário o direito de voto.  
O Substitutivo não lhes nega esse direito.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24940 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do § 10, do Artigo 13,  
para a seguinte:  
Artigo 13 - .........................  
§ 10 - São inelegíveis para os cargos  
respectivos, ou de quem lhes haja substituído ou  
sucedido nos seis meses anteriores as eleições, o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o  
segundo grau, afinidade ou adoção, do Prefeito, do  
Governador e do Presidente da República. 
Justificativa: 
Como está redigido no referido parágrafo, protege muito a uns e proíbe muito a outros. A nova 
redação visa ser justa e democrática. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 10 do artigo 13, a fim de tornar o texto mais 
justo e democrático.  
Entendemos que a redação atual deve ser mantida, tendo em vista que disciplina a matéria de forma 
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clara, concisa e abrangente.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25177 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Modifica § 2o do art. 13 do Substitutivo da  
comissão de Sistematização:  
Nova Redação  
"O alistamento e o voto são facultativos para  
os brasileiros de ambos os sexos". 
Justificativa: 
No momento em que se apregoa a democracia plena, não mais se justifica manter o preceito 
coercitivo para o exercício do voto. Há que se ter liberdade de decisão em todos os níveis, razão pela 
qual se justifica a presente emenda. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativo ou voluntário.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico.  
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado-função. É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos, levando ao poder minorias radicais e constituindo-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é obvio que o alistamento também deverá ser obrigatório.  
No entanto, somos pelo alistamento e voto facultativos apenas para os analfabetos e os maiores de 
setenta anos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25308 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   TITULO II - DOS DIREITOS E LIBERDADES  
FUNDAMENTAIS  
CAPITULO IV - DOS DIREITOS POLÍTICOS  
NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2o. DO ARTIGO 13  
"§ 2o. - É facultativo o alistamento e o voto  
para os brasileiros de ambos os sexos que, a data  
da eleição, tenham 18 anos ou mais." 
Justificativa: 
O instituto do alistamento e o voto obrigatório contem, em si mesmo, uma contradição, se colocamos 
na perspectiva democrática. A democracia supõe liberdade, espontaneidade, soberania da 
consciência. Determinar obrigação o alistamento e voto, soa como democracia imposta à força de 
cima para baixo. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativo ou voluntário.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico.  
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado-função. É, portanto, uma obrigação jurídica.  
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Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos, levando ao poder minorias radicais e constituindo-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é obvio que o alistamento também deverá ser obrigatório.  
No entanto, somos pelo alistamento e voto facultativos apenas para os analfabetos e os maiores de 
setenta anos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25476 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO PÁDUA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
O § 6o. do artigo 13 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização passa a ter  
a seguinte redação:  
Artigo 13  
§ 6o. - O Presidente da República, os  
governadores de Estado e do Distrito Federal, os  
prefeitos e quem os houver sucedido durante o  
mandato poderão ser reeleitos por uma única vez. 
Justificativa: 
Pretende-se com essa emenda evitar a cassação política de quem exercer algum dos cargos 
executivos mencionados e consolidar o princípio democrático de ser permitido as populações, julgar 
através do voto secreto, o desempenho dos seus administradores. A história mostra de forma 
irrefutável que o eleitor jamais reelege executivos incompetentes e relapsos. Por outro lado, a 
possibilidade de reeleição, por uma vez, para cargo de chefe de executivo da República, de Estado 
Federado ou Município funcionará como fator de estabilidade política, por permitir que boas 
administrações, possam continuar seu trabalho, evitando-se solução de continuidade que tantos 
prejuízos tem causado ao povo brasileiro. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25653 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 10 do art.  
13 do Substitutivo ao Projeto de Constituição do  
Relator da Comissão de Sistematização:  
"§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo,  
o cônjuge, ou os parentes por consanguinidade, até  
o segundo grau, afinidade ou adoção, do Presidente  
da República, de Governador de Estado, Território  
ou Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os  
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haja substituídos dentro de seis meses anteriores  
ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo  
e candidato à reeleição." 
Justificativa: 
A redação proposta repete o disposto na Constituição em vigor incluindo as figuras do Presidente da 
República, do Governador de Território ou do Distrito Federal, ou de quem os haja substituído dentro 
de seis meses anteriores ao pleito entre as autoridades cujos parentes consanguíneos ou afins 
devem ser considerados inelegíveis para qualquer cargo, ressalvados os que já exercem mandato 
eletivo. 
A proposta como apresentada é lógica, consta do Anteprojeto Constitucional da Comissão Provisória 
de Estudos Constitucionais presidida pelo atual Constituinte Afonso Arinos e é a que melhor se 
adequa à tradição constitucional brasileira. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República já está atendida no substitutivo, com exceção da expressão "e sejam candidatos à 
reeleição", e restando acrescentar a expressão "que tenham exercido além da metade do mandato".  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25706 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Os § § 6o. e 7o. do Art. 13 passam a ter a seguinte redação:  
Art. 13 - ...............................  
§ 6o. - É permitida uma única vez a reeleição  
para o Presidente da República, governadores e  
Vice-Governadores de Estado e do Distrito Federal,  
os Prefeitos e Vice-Prefeitos.  
§ 7o. - Para concorrerem a reeleição e a  
outros cargos, o Presidente da República, os  
Governadores e Vice-Governadores de Estado e do  
Distrito Federal, os Prefeitos e Vice-Prefeitos,  
devem renunciar a seus cargos seis meses antes do pleito.  
Modificar o artigo 113 retirando a expressão  
"vedada a reeleição". 
Justificativa: 
A intenção é permitir a reeleição para os cargos citados. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25746 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no Art. 13, do Projeto de Constituição, onde couber:  
Art. É facultado o direito de se  
candidatar a um segundo mandato, sucessivo ao  
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anterior, o Prefeito e o Vice-Prefeito, no mesmo  
município.  
§ Único - O direito de reelegibilidade de que  
trata este artigo poderá ser exercido sucessivas  
vezes, observado o interregno de pelo menos um  
outro mandato no mesmo município. 
Justificativa: 
Considerando que o sistema viário nacional foi construído à custa de enormes investimentos e 
sacrifícios, é de fundamental importância que se garanta os recursos indispensáveis à conservação 
desse patrimônio que vem sendo gradativamente dilapidado pela falta de serviços de conservação e 
manutenção em época oportuna. Consideramos que a receita mais adequada à vinculação com o 
setor de transportes é exatamente aquela oriunda dos combustíveis automotores e lubrificantes, uma 
vez que seu consumo é diretamente proporcional à solicitação do sistema viário e, portanto, aos 
investimentos para a conservação da rede. 
Foi graças a vinculação que houve à época do IUCLG que foi possível a construção desse imenso 
patrimônio, que começou a atrofiar e deteriorar quando foi extinto. 
Além da conservação, que é prioritária, temos ainda a necessidade de ampliação da rede. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25769 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 10 do artigo 13 a seguinte redação:  
§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o  
segundo grau, afinidade ou adoção, de Prefeito ou  
Governador, que tenham exercido mais da metade de  
seus mandatos, ressalvados os que já exercem  
mandato eletivo. 
Justificativa: 
Como está redigido esse parágrafo, qualquer período de exercício do mandato do Governador ou do 
Prefeito impossibilita a eleição do seu cônjuge ou parente. 
O objetivo da lei é garantir a normalidade do processo eleitoral, evitando influências por parte dos 
detentores desses mandatos. 
Ora, se essas autoridades exerceram menos da metade dos respectivos mandatos, (seis meses por 
exemplo), não poderão exercer qualquer influência perturbadora da lisura do pleito eleitoral. 
Sugere-se acrescentar a expressão “que tenham exercido mais da metade dos seus mandatos”. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco inclui apenas os parentes do Governador e do 
Prefeito.  
Somos também pela inclusão dos parentes do Presidente da República.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25817 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 13 esta redação:  
Art. 13. ............................. 
§ 2o. O alistamento eleitoral e o voto só  
serão permitidos aos maiores de dezoito anos,  
sendo obrigatório, salvo para os maiores de  
setenta anos e os deficientes físicos. 
Justificativa: 
O texto do projeto é bastante confuso e deixa a impressão de que, facultativamente, o menor de 
dezoito anos poderia alistar-se e votar. Esta emenda, além de corrigir o texto, torna obrigatório o voto 
para os analfabetos. 
Parecer:   
   Pretende o autor excluir os analfabetos da facultatividade do alistamento e voto.  
Entendemos que a obrigatoriedade não deve atingir essas pessoas. Não há de nossa parte qualquer 
preconceito nem restrição contra essa categoria de brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25818 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 6o. do art. 13 esta redação:  
Art. 13. ................................ 
§ 6o. São irreelegíveis para os mesmos  
cargos, no período subsequente, o Presidente da  
República, os governadores de Estado e do Distrito  
Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido  
durante o mandato. 
Justificativa: 
É preciso deixar bem claro que se trata de irreelegibilidade para o período subsequente. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 6o. do artigo 13, a fim de aperfeiçoar sua 
redação, tornando-a mais clara e abrangente.  
Entendemos que deve ser mantida a redação atual, por ser clara, concisa e elaborada de acordo com 
padrões exigidos pela técnica legislativa.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25848 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Incluir no § 10 do artigo 13 do Substitutivo  
o vocábulo Presidente da República estendendo a  
inelegibilidade prevista no dispositivo também aos  
parentes e cônjuge do Presidente da República. 
Justificativa: 
Por uma questão de equidade, as inelegibilidades previstas no dispositivo devem ser estendidas 
também aos parentes e ao cônjuge do Presidente da República. 
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Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República, está de acordo com o estatuído no Substituto. 
   
   EMENDA:25860 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   O § 2o. do Art. 13 do Projeto Constitucional  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 13 - ...................................  
§ 1o. - .....................................  
§ 2o. - São facultativos o alistamento e o  
voto dos maiores de dezesseis anos de idade. 
Justificativa: 
A questão do voto voluntário apresenta, no Brasil, dificuldades para sua adoção, em face da nossa 
tradição em ter consagrado legalmente o voto obrigatório. 
Como afirma Ítalo Fittipaldi, “no Brasil, a campanha pelo voto secreto já se iniciara, no Século 
passado, e esteve unida à implantação da República. Meio século contra o voto a descoberto, Assis 
Brasil aliou a campanha do voto secreto ao voto da mulher e, finalmente, quando foi editado do 
Código Eleitoral de 1932, surgiu a grande conquista: o voto passou de descoberto a secreto e 
exercitável pelas mulheres”. 
A partir de 1932, o alistamento e o voto passaram a ter caráter obrigatório, com penalização para os 
ausentes aos pleitos eleitorais. 
Uma retrospectiva rápida sobre a evolução do sufrágio, no mundo, assegura-nos que a 
predominância é para o voto facultativo. 
Na antiguidade Oriental, só votavam os “cidadãos”, com exclusão dos escravos, das mulheres, dos 
menores e dos incapazes. O voto era, sem dúvida, um privilégio. 
No mundo greco-romano, em geral o voto era coletivo, a descoberto e simbólico. Em Roma, no 
entanto, foi instituído o voto individual, oral ou escrito, a descoberta ou secreto, de acordo com a 
matriz jurídica. 
Na época do Feudalismo, os barões conquistavam o poder por meio da fidelidade ao Príncipe. 
Na vigência do Absolutismo, o voto ficou em plano secundário, à vista das condições conjunturais. 
O Liberalismo do Século XVIII vai consagrar o sufrágio como um direito constitucional e um 
instrumento de afirmação do indivíduo perante o Estado. 
Os doutrinadores nacionais e alienígenas são acordes em admitir a vaidade do voto facultativo. 
Como bem disse o Senador Afonso Camargo, “o voto obrigatório em nada favorece a prática e o 
aperfeiçoamento da democracia-direito-dever, como define Leon Duguit, é, acima de tudo, um ato de 
consciência para cumprimento de um dever cívico. O eleitor que comparece às urnas contra a 
vontade, apenas para fugir ao pagamento de multas e outras sanções que lhe são impostas, não 
estão cumprindo com um dever cívico e nem praticando um ato de consciência. Sua tendência é 
votar no primeiro nome que lhe sugerirem, de um candidato que não conhece o que facilita a cabala 
na boca das urnas, promovida pela mobilização de aliciadores de votos que o poder econômico 
propicia. Ou então, vota em branco ou anula o voto, o que explica a grande proporção dos votos em 
branco e nulos em todos os pleitos”. 
Nas democracias ocidentais, consolidadas ao longo dos séculos, como os Estados Unidos da 
América, a Inglaterra, a França e a Alemanha, o voto é facultativo, o que propicia uma maior 
motivação na participação da vida pública e uma maior consciência para intervenção nos negócios 
políticos. 
O voto obrigatório além de contribuir para a insatisfação e frustração do corpo eleitoral, restringe o 
direito à privacidade, atingindo o próprio cerne da liberdade individual. 
O professor José Cretella Júnior, acerca do assunto, leciona: “Liberdades públicas são faculdades de 
autodeterminação, individuais ou coletivas, declaradas, reconhecidas e garantias pelo Estado, 
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mediante as quais os respectivos titulares escolhem modos de agir, dentro dos limites traçados 
previamente pelo poder público”. 
O voto facultativo consagra a liberdade democrática de participação ou não no processo eleitoral, 
serve como instrumento de educação político-partidária, além de despertar a motivação das questões 
fundamentais da sociedade, nas fases eleitorais. 
Por estas razoes, é que defendemos a adoção do voto facultativo, no Brasil, certos de que, essa 
prática vai produzir melhores condições de legitimação das nossas representações políticas. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26031 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 10 do artigo 13 
Justificativa: 
Absurda a imposição da inelegibilidade para qualquer cargo, ao cônjuge ou os parentes por 
consanguinidade, até o 2º grau, afinidade ou adoção, do Prefeito ou do Governador. Quaisquer que 
fossem os argumentos para tão incrível prescrição, mais fortes seriam eles para embasar a inclusão 
do veto também aos parentes do Presidente. 
O §, que se visa suprimir, é incompatível com os princípios democráticos que asseguram a todos o 
exercício da cidadania. Mantido o § em foco, se alguém pretender ser candidato a qualquer cargo 
eletivo no Rio Grande do Sul e tiver um parente afim, consanguíneo ou por adoção que seja prefeito 
de um município em Roraima ou no Acre, ou qualquer outro Estado, ver-se-á impedido pela 
inelegibilidade. Absurdo. 
O § 12 do mesmo artigo já é suficiente para impedir ou corrigir os efeitos das transgressões eleitorais. 
Não se pode, a pretexto de se evitar a influência dos cargos do executivo, ir ao ponto de se impedir o 
exercício de um direito; a lei tem outros meios para alcançar o mesmo desiderato. 
Parecer:   
   Pretende a emenda suprimir o parágrafo 10 do artigo 13, que trata da inelegibilidade por 
parentesco.  
O pleito deve ficar livre da influência que os governantes sempre exerceram para eleger seus 
familiares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26032 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda  
Art. 13, § 4o.  
Dê-se ao § 4o. do art. 13 a seguinte redação:  
§ 4o. - São condições de elegibilidade: a  
nacionalidade brasileira, a cidadania, a idade, o  
alistamento, a filiação partidária, "à data da  
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Convenção que homologar a indicação do candidato"  
e o domicílio eleitoral, na circunscrição no prazo  
mínimo de 6 (seis) meses. 
Justificativa: 
A presente emenda visa a compatibilizar as disposições contidas nos parágrafos 4º e 9º, do art. 13 e, 
principalmente, o § 4º do art. 72. 
No primeiro (§ 4º do art. 13) exige-se como condição de elegibilidade, dentre outras, a filiação 
partidária; no segundo (§ 9º do art. 13) consideram-se como elegíveis os militares alistáveis, com 
mais de 10 (dez) anos de serviço ativo, os quais serão agregados pela autoridade superior ao se 
candidatarem; no terceiro (§ 4º do art. 72) impedem-se aos militares, enquanto em efetivo serviço, 
filiarem-se a partidos políticos. 
Como tornar-se elegível um militar se lhe é vedado filiar-se a partidos políticos. 
Pela redação, ora proposta, a filiação partidária deverá ocorrer à data da realização da convenção 
partidária que homologar a indicação do candidato, decorrendo, daí o seu consequente afastamento 
da atividade militar. 
Parecer:   
   As condições de inelegibilidade propostas na emenda apenas procuram aperfeiçoar o texto do 
parágrafo 4º, do artigo 13.  
Somos pela redação dada pelo Substitutivo.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26054 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: § 11 do art. 13  
Inclua-se no texto do § 11 do art. 13 as  
expressões: "por ilícito penal".  
O dispositivo emendado ficará com o seguinte  
enunciado:  
§ 11 - são inelegíveis os condenados "por  
ilícito penal" em ação popular por lesão à União,  
aos Estados e aos Municípios, salvo os  
reabilitados conforme a lei". 
Justificativa: 
Para se aplicar a punição da inelegibilidade a qualquer cidadão é necessário que fique configurado 
ilícito penal, isto é, que a lesão causada à União, Estados ou Municípios o seja por dolo ou culpa. 
Não se concebe penalidade tão grave a não ser nesses casos. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda é típica da legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26159 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o § - 13 do art. 13 do projeto. 
Justificativa: 
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Não tem o menor cabimento que uma ação de impugnação corra em segredo de justiça. Se existe 
matéria sobre a qual se reclama completa transparência, é esta. 
Parecer:   
   Pretende a emenda suprimir o parágrafo 13 do artigo 13.  
O citado dispositivo disciplina o estatuto no parágrafo 12, não havendo razão para a supressão 
pretendida pelo autor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26160 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 11 do art. 13 esta redação:  
Art. 13 ..................................  
§ 11 São inelegíveis os condenados por  
crimes contra o patrimônio das entidades públicas,  
salvo os reabilitados na forma da lei. 
Justificativa: 
A proibição do texto constitucional deve estender-se a todos os condenados e não apenas aos que o 
foram em ação popular. Outrossim, esta emenda aperfeiçoa a técnica legislativa do projeto pois o 
termo lesão à União não existe no mundo jurídico. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda é típica da legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26161 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se, no § 10 do art. 13, a seguinte  
expressão "do Presidente da República", antes da  
menção a Prefeito. 
Justificativa: 
É inconcebível que os parentes de Prefeitos e Governadores sejam inelegíveis, para qualquer cargo, 
sem que essa proibição atinja os ligados ao Presidente da República. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República, está de acordo com o estatuído no Substituto. 
   
   EMENDA:26162 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   No § 7o. do art. 13 substitua-se o prazo de  
seis meses por um ano. 
Justificativa: 
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O prazo de seis meses parece-me muito pequeno para que as influências do Presidente da República 
e do Governador de Estado cessem quanto a uma possível captação dolosa de votos. O poder 
sempre deixa rastros e sua influência custa a desaparecer. Esse período maior assegura maior lisura 
nos pleitos. 
Parecer:   
   Propugna o nobre Constituinte a dilatar de 6 para 12 meses, o prazo fixado no parágrafo 7o., do Art. 
13, para que o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os 
Prefeitos possam se candidatar a cargos eletivos. Reconhecendo, embora, os méritos da proposta, 
achamos bastante, razoável o prazo de 6 meses para desincompatibilização. 
   
   EMENDA:26253 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Art. 13, § 10  
Redija-se o Art. 13, § 10:  
"São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o  
terceiro grau, afinidade ou adoção, do Prefeito e  
do Governador, ressalvados os que já exercem  
mandato eletivo. 
Justificativa: 
A nosso entender a inelegibilidade deve se estender limites acima dos aqui definidos. Por esta razão, 
consagrando o texto atual, que nos parece mais adequado, alteramos a abrangência do parágrafo. 
Parecer:   
   Pretende o autor tornar inelegíveis os parentes por consanguinidade, até o terceiro grau, dos 
ocupantes de cargos eletivos executivos.  
A Constituição vigente reduziu para o segundo grau e o substitutivo mantém esse limite, por que a 
tendência do direito constitucional moderno é pela redução dos casos de inelegibilidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26332 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art.  
13, do substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"Os detentores de mandatos eletivos tem o  
dever de prestar contas de suas atividades  
parlamentares aos eleitores". 
Justificativa: 
Com o acréscimo da palavra parlamentares evitará o entendimento amplo relacionado com a vida 
particular ou privada daquele que exerce o cargo eletivo. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda é típica da legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26333 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2o. do  
art. 13 do Substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"São facultativos o alistamento e o voto". 
Justificativa: 
Entendemos que o voto não pode ser obrigatório. A consciência de que os cargos eletivos têm que 
ser ocupados por lideranças representativas não se consegue através da imposição de que todos 
coloquem seus votos nas urnas. O povo precisa ser melhor informado da importância do voto, para 
que possa exercê-lo livremente. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativo ou voluntário.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico.  
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado-função. É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos, levando ao poder minorias radicais e constituindo-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é obvio que o alistamento também deverá ser obrigatório.  
No entanto, somos pelo alistamento e voto facultativos apenas para os analfabetos e os maiores de 
setenta anos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26334 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo 5o. ao  
art. 13 do Substitutivo ao Projeto de  
Constituição, renumerando-se o atual e os  
subsequentes:  
"Aos estrangeiros residentes e domiciliados  
no Brasil, há mais de cinco anos contínuos, que  
tenham cônjuge ou filhos brasileiros e exerçam  
atividades produtivas é facultado o exercício do  
voto e o direito à elegibilidade no município em  
que tenham domicílio eleitoral". 
Justificativa: 
Acreditamos que não acarreta problemas para a vida política nacional se os indivíduos, casados com 
brasileiros e brasileiras que atenderem os dispositivos constantes da presente emenda. 
Parecer:   
   Pretende o autor facultar o exercício do voto e o direito à elegibilidade no município, aos 
estrangeiros residentes e domiciliados no Brasil há mais de cinco anos.  
O parágrafo 3o. do art. 13 diz que não podem alistar-se eleitos os estrangeiros. E o parágrafo 4o. diz 
que são condições de elegibilidade a nacionalidade brasileira.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26405 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 12 do Projeto, art. 13. 
Justificativa: 
A impugnação deve ocorrer até a diplomação. O projeto peca, ainda, por querer provas conclusivas, o 
que impediria, até mesmo, a investigação judicial sobre o alegado. E fala, imprecisamente, em 
transgressões eleitorais. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o parágrafo 12 do artigo 13, que trata de impugnação de mandato 
eletivo.  
Entendemos que a matéria, por sua importância, deve ser disciplinada na Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26519 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 13 esta redação:  
Art. 13 ............................... 
§ 2o. - O alistamento eleitoral e o voto só  
serão permitidos aos maiores de dezoito anos,  
sendo obrigatórios, salvo para os maiores de  
setenta anos e os deficientes físicos. 
Justificativa: 
Pelo teor do projeto, qualquer pessoa, ainda que menor de dezoito anos, poderia alistar-se e votar 
pois a obrigatoriedade só atingiria os que estivessem situados entre 18 e 70 anos. 
Parecer:   
   Pretende o autor excluir os analfabetos da facultatividade do alistamento e voto.  
Entendemos que a obrigatoriedade não deve atingir essas pessoas. Não há de nossa parte qualquer 
preconceito nem restrição contra essa categoria de brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26647 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 6o., do Artigo 13,  
expressões complementares, ficando assim redigido:  
Artigo 13 - ................................ 
§ 6o. - São irreelegíveis para os mesmos  
cargos o Presidente da República, os Governadores  
de Estados e o do Distrito Federal, os Prefeitos e  
quem os houver substituindo nos seis meses  
anteriores às eleições ou sucedido no mesmo prazo. 
Justificativa: 
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Tornar justa a inelegibilidade e esclarecer o fato a partir do texto constitucional. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 6o. do artigo 13, a fim de aperfeiçoar sua 
redação, tornando-a mais clara e abrangente.  
Entendemos que deve ser mantida a redação atual, por ser clara, concisa e elaborada de acordo com 
padrões exigidos pela técnica legislativa.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26658 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao capítulo IV, do Título II dos  
Direitos Políticos, a seguinte redação,  
renumerando-se o atual artigo 13 para 10 e  
suprimindo os artigos 14, 15, 16 e 17.  
"Art. 10 - São direitos políticos o  
alistamento, o voto, a elegibilidade, a  
candidatura e o mandato, respeitados os seguintes  
princípios:  
I - Quanto ao voto: universal, facultativo,  
direto e secreto;  
II - Quanto à elegibilidade: nacionalidade  
brasileira, cidadania, idade, alistamento,  
filiação partidária e domicílio eleitoral.  
§ 1o. - Não podem alistar-se eleitores os que  
não saibam exprimir-se na língua portuguesa, nem  
os conscritos, durante o período de serviço  
militar obrigatório.  
§ 2o. - Lei complementar estabelecerá os  
casos de inelegibilidade, irrelegibilidade,  
impugnação de mandatos eletivos e perda de  
direitos políticos. 
Justificativa: 

1. Procuramos, com a presente emenda, assegurar constitucionalmente os princípios 
norteadores dos DIREITOS POLÍTICOS. O detalhamento do anteprojeto é inconcebível numa 
Constituição como, por exemplo, o estabelecimento de “prazo mínimo de seis meses” nas 
condições de elegibilidade. 

2. Definidos e acatados os princípios, compete à Lei sua normatização. 
Parecer:   
   O nobre Autor da emenda deseja substituir todo o Capítulo dos Direitos Políticos, dando-lhe 
redação bastante mais sintética e suprimindo diversos dispositivos do mesmo. Em que pesem seus 
altos méritos e sua esmerada redação não podemos assentir com a proposta. É que a emenda 
suprime diversos preceitos da mais alta significação que consideramos imprescindível para a boa 
inteligência do texto. 
   
   EMENDA:26803 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO CAMPOS (PMDB/MG) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O § 6o. do artigo 13 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização  
passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 13 - .......................... 
§ 6o. - O Presidente da República, os  
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os  
Prefeitos e quem os houver sucedido durante o  
mandato poderão ser reeleitos por uma única vez. 
Justificativa: 
Pretende-se com essa emenda evitar a cassação política de quem exercer algum dos cargos 
executivos mencionados e consolidar o princípio democrático de ser permitido as populações, julgar 
através do voto secreto, o desempenho dos seus administradores. A história mostra de forma 
irrefutável que o eleitor jamais reelege executivos incompetentes e relapsos. Por outro lado, a 
possibilidade de reeleição, por uma vez, para cargo de chefe de executivo da República, de Estado 
Federado ou Município funcionará como fator de estabilidade política, por permitir que boas 
administrações, possam continuar seu trabalho, evitando-se solução de continuidade que tantos 
prejuízos tem causado ao povo brasileiro. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26930 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo alterado: § 2o., do Art. 13.  
Que passa a vigorar com a seguinte redação:  
"art. 13 - ..................................  
..................................................  
§ 2o. - O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezoito anos; e  
facultativos aos menores de dezesseis e menores de  
setenta anos. 
Justificativa: 
Faz-se necessário introduzir o jovem brasileiro maior de 16 anos na vida política do País. 
Caso o jovem de 16 anos, enquanto faculdade de que dispõe, opte por alistar-se e votar, demonstrará 
maturidade suficiente para responder pelos seus atos políticos. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27060 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SIBSTITUTIVA  
Dispositivo emendado: § 2o. do artigo 13.  
Dê-se ao § 2o. do art. 13 a seguinte redação:  
Art. 13. ......................  
"§ 2o. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos." 
Justificativa: 
Em nenhuma democracia firme o voto é obrigatório. É o que encontramos em todos os países 
desenvolvidos. 
O voto deve ser direito e não dever. 
A obrigatoriedade é inócua; o cidadão, obrigado a votar contra sua vontade, justifica sua ausência, 
invalida ou anula o seu voto, contribuindo para a desmoralização da instituição. 
É preferível que compareçam para votar os cidadãos conscientes que o fazem por vontade própria e 
por entender a importância do ato que estão praticando ao escolher seus dirigentes ou 
representantes para a elaboração das leis. 
Não há justificativa que embase a obrigatoriedade. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativo ou voluntário.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico.  
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado-função. É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos, levando ao poder minorias radicais e constituindo-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é obvio que o alistamento também deverá ser obrigatório.  
No entanto, somos pelo alistamento e voto facultativos apenas para os analfabetos e os maiores de 
setenta anos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27151 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do artigo 13 do Capítulo IV do  
Título II do substitutivo do relator da Comissão  
Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 13 .....................................  
§ 5o. - São inelegíveis os inalistáveis e os  
menores de dezoito anos. 
Justificativa: 
Objetiva a presente emenda suprimida a referência aos analfabetos por considera-la uma forma de 
esvaziar a conquista histórica do voto do analfabeto. 
Parecer:   
   Pretende o autor excluir os analfabetos da relação dos inelegíveis.  
O Substitutivo oferece aos analfabetos o direito de alistamento e voto, facultativamente.  
Negar-lhes o direito de elegibilidade não significa preconceito contra essa categoria de brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27152 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do artigo 13 do capítulo  
do Título II do substitutivo do relator da  
de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 13 . ..................................  
§ 2o. - O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezoito anos,  
salvo os maiores de setenta anos e os deficientes  
físicos. 
Justificativa: 
Objetiva a presente emenda suprimir a referência aos analfabetos por considerá-la uma forma de 
esvaziar a conquista histórica do voto do analfabeto. 
Parecer:   
   Pretende o autor excluir os analfabetos da facultatividade do alistamento e voto.  
Entendemos que a obrigatoriedade não deve atingir essas pessoas. Não há de nossa parte qualquer 
preconceito nem restrição contra essa categoria de brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27313 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 13, § 8o.  
Suprima-se o § 8o. do Art. 13 do Substitutivo  
do Relator. 
Justificativa: 
O dispositivo suprimido delega a legislação complementar assunto da mais alta relevância para a 
cidadania, o seu direito à elegibilidade, quando o § 4º do mesmo artigo já define as condições da 
elegibilidade. 
Parecer:   
   A emenda visa a expungir o § 8o. do art. 13, sob o fundamento de que o § 4o. já define em nível 
constitucional as condições de elegibilidade e que o citado dispositivo deixa, a questão, a lei 
complementar. Discordamos, data venia, da objeção, por entender que a Constituição não pode 
explicitar todos os casos de elegibilidade, devendo, consequentemente,  
deixar à lei Complementar, o estabelecimento de outras hipóteses. 
   
   EMENDA:27314 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 13, § 3o.  
Suprima-se do § 3o. do Art. 13 do  
Substitutivo do Relator a expressão a partir de  
"nem os conscritos, durante...". 
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Justificativa: 
A supressão visa garantir o direito de voto aos conscritos, aos soldados, que, estando no exercício do 
seu dever de servir a Pátria não podem ser cassados de seu direito básico de cidadão de eleger seus 
representantes e governantes. 
Parecer:   
   Pretende o autor que todos os militares sejam alistáveis, inclusive os conscritos.  
O Substitutivo acolhe a proposta de alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no 
serviço inicial, na qualidade de conscritos.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27387 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao § 7o. do artigo 13:  
"Art. 13 - ............................. 
§ 7o. Para concorrerem à reeleição ou a  
outros cargos, o Presidente da República, os  
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os  
Prefeitos devem desincompatibilizar-se seis meses  
antes do pleito." 
Justificativa: 
A desincompatibilização não se constitui em regra generalizada, não países de legislação mais 
avançada, para o governante concorrer à reeleição ou ao concurso de outro cargo público. Tal norma 
prevalece, no entanto, como regra no País. A Constituição que se elabora também está voltada para 
o futuro, sendo, de conseguinte de judicioso alvitre a sua completa eliminação do texto Constitucional. 
Por uma questão de coerência, todavia com proposta anterior, na qual se inclui o instituto da 
reeleição, cumpre modificar o presente parágrafo, a fim de adequá-lo àquela disposição. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27391 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA E SUBSTITUTIVA  
Suprima-se o § 6o. do artigo 13,  
substituindo-o pela seguinte redação:  
"Art. 13 - ............................. 
§ 6o. - Permite-se a reeleição do Presidente  
da República, dos Governadores de Estado e dos  
Prefeitos Municipais." 
Justificativa: 
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A preponderante maioria das nações modernas admite a reeleição dos seus governantes. Inúmeras 
vantagens militam em prol de semelhante procedimento: o planejamento público melhor se viabiliza, a 
administração ganha em dinamismo pela permanência de equipe entrosada, as obras se revestem de 
maior garantia de continuidade. Ademais, sabendo possível a recondução para um segundo período, 
o governante ver-se-á estimulado mais vigorosamente a dar o melhor de si para desenvolver uma 
administração voltada aos interesses da comunidade. O presente dispositivo, de conseguinte, faculta 
a manutenção dos bons administradores, sem prejuízo de que os incapazes sejam rejeitados pela 
população através do pronunciamento das urnas. Em suma, sobre eminentemente democrática é 
medida saneadora e modernizante da administração pública. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27424 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se no § 6o. art. 13 a expressão "os Prefeitos" 
Art. 13 ............................. 
§ 6o. São irreelegíveis para os mesmos  
cargos o Presidente da República, os Governadores  
de Estado e do Distrito Federal, e quem os houver  
sucedido durante o mandato. 
Justificativa: 
A irreelegibilidade dos Prefeitos de que cuida o § 6º art. 13 do Projeto Constitucional parte do 
princípio de que estes agentes poderiam influir por ação ou omissão, no resultado das eleições 
majoritárias, interferindo em sua normalidade ou legitimidade, em razão de seu cargo ou poder 
econômico. Pune-o, porém, antecipadamente, com a perda da possibilidade de reeleger-se, quando 
sua atenção à frente dos negócios da Administração Pública Municipal poderia ser avaliada e julgada 
pelos eleitores de sua comunidade. 
A emenda, ora proposta, visa corrigir, à nível Municipal, essa distorção, pois garante ao Prefeito e seu 
Vice o direito à Reeleição, ao mesmo tempo que impõe a imediata perda de mandato se, eleito ou 
reeleito, for comprovada sua maléfica interferência no resultado do pleito. A reeleição de acordo com 
esta propositura poderá ter lugar apenas para um período e imediatamente posterior ao do mandato. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir a reeleição dos Prefeitos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27431 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 6o. do artigo 13 a seguinte redação:  
"Art. 13 - São direitos políticos o  
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alistamento, o voto, a elegibilidade, a  
candidatura e o mandato.  
§ 1o. ........................................ 
§ 2o. ........................................ 
§ 3o. ........................................ 
§ 4o. ....................................... 
§ 5o. ....................................... 
§ 6o. - São reelegíveis para os mesmos cargos  
o Presidente e o vice-Presidente da República, os  
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os  
Prefeitos, permitida uma única reeleição, desde  
que renunciem ao cargo seis meses antes do pleito;" 
Justificativa: 
O texto pleiteado não tem a pretensão de perpetuar no cargo o Chefe do Executivo, tampouco 
esbarra na figura do continuísmo. 
Trata-se de salutar prática de estímulo ao aprimoramento da administração, pois não existe maior 
fiscal do que o eleitor na plenitude do exercício da democracia. E a resposta das urnas, sem o uso da 
máquina administrativa, da qual o candidato estará afastado, seis meses antes, contempla o bom 
administrador e repudia, atirando até ao ostracismo o negligente, corrupto ou que, infelizmente, 
possua defeitos que os municípios não toleram. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27439 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O § 2o. do art. 13 fica assim redigido:  
Art. 13 - São direitos políticos o  
alistamento, o voto, a elegibilidade, a  
candidatura e o mandato.  
§ 1o. - .................................  
§ 2o. - São obrigatórios o alistamento e o  
voto dos maiores de dezoito anos, salvo para  
aqueles que completarem dezesseis anos na data da  
eleição, para os analfabetos, maiores de setenta  
anos e os deficientes físicos." 
Justificativa: 
Tem sido um verdadeiro obstáculo o pleito das nossas emendas reiteradamente apresentadas, no 
sentido de facultar aos jovens que completarem dezesseis anos na data da eleição o direito ao 
alistamento e o voto, embora sejam inelegíveis, como está previsto no § 5º do supracitado artigo 13. 
Assumi com a juventude que me cerca, desfraldar essa bandeira, e, enquanto oportunidade houver 
estarei insistindo nessa pretensão. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:27644 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo 6o. do artigo 13 do  
Substitutivo do Relator 
Justificativa: 
Propomos a supressão do dispositivo no parágrafo sexto do artigo do Substitutivo do Relator, que 
veda a reeleição para os mesmos cargos, do Presidente da República, dos Governadores de Estado 
e do Distrito Federal, dos Prefeitos e de quem os houver sucedido durante o mandato. 
Achamos que a manutenção destes dispositivos no texto constitucional é uma maneira de retrocesso 
ao pacote de abril de 1977 editado pelo Gen. Geisel. Em todas as democracias do mundo, natural é a 
reeleição de um político, ocupante de cargos executivos. É inconcebível, que neste momento 
histórico que buscamos na edificação da Nova Carta Magna, resgatar os anseios de nossa 
população, estejamos mantendo um dispositivo deste que mais parece com os negros tempos da 
ditadura Médici. 
Além do que, apresentamos emendas permitindo uma reeleição para Presidente da República, 
Governadores dos Estados e Prefeitos, pois é a forma mais democrática de exercitar a democracia. 
Se o governante não estiver cumprindo os compromissos assumidos com a população, esta não lhe 
concederá novo mandato popular. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27780 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Modifique-se o § 13, do Artigo 13, para a seguinte redação:  
Artigo 13 - ........................... 
.............................................  
§ 13 - A ação de impregnação de mandato  
tramita em segredo de justiça. Convencido o juiz  
de que a ação foi temerária ou de manifesta má fé,  
o impugnante responderá por denunciação caluniosa. 
Justificativa: 
Dar ao texto uma redação determinativa consoante a melhor regra vernacular. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 13 do artigo 13, a fim de dar ao texto uma 
redação determinativa consoante a melhor regra vernacular.  
Entendemos que deve ser mantida a redação atual, por estar conforme a técnica legislativa.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27784 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Modifique-se o § 12, do Artigo 13, para a seguinte redação:  
Artigo 13 - ...........................  
.............................................  
§ 12 - O mandato eletivo poderá ser impugnado  
ante a justiça eleitoral no prazo de trinta dias  
após a diplomação, instruída a ação com provas  
conclusivas de abuso do poder econômico,  
corrupção, fraude ou transgressões eleitorais. 
Justificativa: 
Não há necessidade de tamanho prazo para impugnação de diplomação. Seis meses é muito tempo. 
Trinta dias é o bastante. 
Parecer:   
   Pretende o autor reduzir de seis meses para trinta dias o prazo para impugnação de mandato 
eletivo após a diplomação.  
Concordamos com o prazo de quinze dias.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:27810 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O § 6o. do artigo 13 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização passa a ter  
a seguinte redação:  
Artigo 13 - .............................. 
§ 6o. - O Presidente da República, os  
governadores de Estado e do Distrito Federal, os  
prefeitos e quem os houver sucedido durante o  
mandato poderão ser reeleitos por uma única vez. 
Justificativa: 
Pretende-se com essa emenda evitar a cassação política de quem exercer algum dos cargos 
executivos mencionados e consolidar o princípio democrático de ser permitido as populações, julgar 
através do voto secreto, o desempenho dos seus administradores. A história mostra de forma 
irrefutável que o eleitor jamais reelege executivos incompetentes e relapsos. Por outro lado, a 
possibilidade de reeleição, por uma vez, para cargo de chefe de executivo da República, de Estado 
Federado ou Município funcionará como fator de estabilidade política, por permitir que boas 
administrações, possam continuar seu trabalho, evitando-se solução de continuidade que tantos 
prejuízos tem causado ao povo brasileiro. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27883 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, Capítulo IV,  
Título II.  
Dê-se a seguinte redação ao § 9o, do art. 13:.  
§ 9o. - São elegíveis os militares alistáveis  
com mais de 05 anos de serviço ativo, os quais  
serão agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem; neste caso, se eleitos, passarão  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de 05 anos de serviço  
ativo só são elegíveis caso se afastem  
espontaneamente da atividade. 
Justificativa: 
O prazo exigível de 10 anos é excessivo e dificulta a integração democrática de militares na vida 
política nacional. 
Parecer:   
   Visa a emenda à eliminação das restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições têm por objetivo preservar os quartéis da politização e evitar os inconvenientes das 
paixões políticas nas fileiras militares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27998 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 2o. do artigo 13 do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 13 - ..................................  
§ 2o. - O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezesseis anos,  
salvo os analfabetos, os maiores de setenta anos e  
os deficientes físicos. 
Justificativa: 
Propomos a alteração no parágrafo segundo do artigo 13 do Substitutivo do Relator, da forma a 
garantir o alistamento eleitoral e o voto aos maiores de dezesseis anos. Sabemos que a população 
jovem do Brasil, está cada vez mais integrada com a política, principalmente nas escolas. Restringir-
lhes o direito de voto seria confrontar com as liberdades individuais. Afinal, quanto maior for à 
conscientização política de nossa nação, mais chance o Brasil terá de conseguir a justiça social. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28025 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dá nova redação ao § 10 do art. 13.  
"Art. 13 ................................  
§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o  
segundo grau, por afinidade ou adoção, do  
Prefeito, do Governador e do Presidente da  
República, ressalvados os que já exercem mandato  
eletivo e concorrem à reeleição. 
Justificativa: 
Das alterações no texto o Relator são propostas: 

1. Inclusão dos parentes do Presidente da República nos casos de inelegibilidade. Se os 
parentes do Prefeito e Governador são atingidos pela inelegibilidade, por que não também os 
do Presidente da República? É o princípio da igualdade. 

2. A atual legislação já assegura a reeleição para os parentes do Prefeito, do Governador e do 
Presidente da República, mais os impede de concorrer a outro cargo. Este princípio é salutar. 
O contrário disto poderá ser usado e poder para favorecer o candidato parente do Prefeito, 
Governador ou Presidente da República. 

Mantém-se o direito adquirido, mas veda o abuso do poder. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República já está atendida no substitutivo, com exceção da expressão "e sejam candidatos à 
reeleição", e restando acrescentar a expressão "que tenham exercido além da metade do mandato".  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28060 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 10 do artigo 13 do Substitutivo a  
seguinte redação:  
"Art. 13 - ................................ 
§ 10 - São inelegíveis o cônjuge e os  
parentes consanguíneos ou afins, até o segundo  
grau ou por adoção, do Presidente da República, de  
Governadores de Estado ou Território, de Prefeito  
ou de quem os haja substituído dentro dos seis  
meses anteriores ao pleito, salvo os titulares de  
mandato eletivo e candidatos à reeleição." 
Justificativa: 
O estabelecimento de hipóteses de inelegibilidade visa a preservar a probidade administrativa, a 
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência ou o abuso do exercício de função, cargo 
ou emprego público da administração direta, ou do poder econômico. 
Cabe, no entanto, ressalvar a hipótese de substituição desses cargos, por força de disposição 
constitucional, no prazo dos seis meses anteriores às eleições. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República já está atendida no substitutivo, com exceção da expressão "e sejam candidatos à 
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reeleição", e restando acrescentar a expressão "que tenham exercido além da metade do mandato".  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28152 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
No § 2o. do Art. 13 onde se lê obrigatórios  
leia-se facultativos. 
Justificativa: 
A presente Emenda tem por objetivo aprimorar a redação dos dispositivos, visando a eliminar 
eventuais e possíveis dúvidas na interpretação do alcance das normas acerca dos deficientes físicos 
e da situação dos estrangeiros. 
Entendemos que não será qualquer deficiência física que desobrigará a pessoa do dever de 
alistamento eleitoral e do voto. A lei deverá elencar os casos. 
Por outro lado, entendemos também que não se pode deixar em aberto a possibilidade de os 
estrangeiros gozarem de direitos políticos no Brasil. A omissão à vedação expressa dessa hipótese a 
viabilizará, por força do princípio da isonomia, insculpido no Capítulo “Dos Direitos Individuais”, 
aplicável a brasileiros e estrangeiros. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativo ou voluntário.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico.  
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado-função. É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos, levando ao poder minorias radicais e constituindo-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é obvio que o alistamento também deverá ser obrigatório.  
No entanto, somos pelo alistamento e voto facultativos apenas para os analfabetos e os maiores de 
setenta anos .  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28206 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PDS/BA) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao § 6o. do art. 13 do Substitutivo a seguinte redação:  
"§ - São inelegíveis para os mesmos cargos o  
Presidente e o Vice-Presidente da República, os  
Governadores e Vice-Governadores de Estado e do  
Distrito Federal, os Prefeitos e Vice-Prefeitos e  
quem os houver sucedido durante o mandato". 
Justificativa: 
Nada justificativa que se exclua da regra de inelegibilidade o Vice-Presidente, os Vice-Governadores 
e Vice-Prefeitos. 
Parece-nos mais lógico que o mesmo critério a ser adotado para os titulares das Chefias do Poder 
Executivo se estendam aos cargos de Vice. 
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A prevalecer o presidencialismo, deve aplicar-se ao Vice-Presidente as limitações estabelecidas para 
o Presidente da República. 
Parecer:   
   Pretende o autor incluir entre os inelegíveis os Vice-Presidente, Governador e Prefeito.  
Quando sucedem passam a ser irreelegíveis, sendo, portanto, desnecessária sua inclusão no 
parágrafo 6o. do art. 13.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28328 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 6o. do art. 13, renumerando os demais. 
Justificativa: 
Somos favoráveis a reeleição para cargos eletivos do Poder Executivo. A boa administração deve ser 
colocada em “prova” e julgamento junto ao povo. O Homem Público deve ter o direito a elegibilidade, 
a candidatura e o mandato seja para o mesmo cargo, seja para outro qualquer. Não devemos 
discrimina-lo, somente ao povo cabe este direito. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28400 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   PROJETO DE CONSTITUIÇÃO - SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
EMENDA ADITIVA  
O § 6o. do art. 13 do Substitutivo passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 13. ............................... 
§ 6o. - O presidente da República, os  
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os  
Prefeitos e quem os houver sucedido durante o  
mandato poderão ser reeleitos por uma única vez. 
Justificativa: 
Pretende-se com essa emenda evitar a cassação política de quem exercer algum dos cargos 
executivos mencionados e consolidar o princípio democrático de ser permitido as populações, julgar 
através do voto secreto, o desempenho dos seus administradores. A história mostra de forma 
irrefutável que o eleitor jamais reelege executivos incompetentes e relapsos. Por outro lado, a 
possibilidade de reeleição, por uma vez, para cargo de chefe de executivo da República, de Estado 
Federado ou Município funcionará como fator de estabilidade política, por permitir que boas 
administrações, possam continuar seu trabalho, evitando-se solução de continuidade que tantos 
prejuízos tem causado ao povo brasileiro. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
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eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28425 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Parágrafo ao Artigo  
13, Dos Direitos Políticos, renumerando-se os seguintes:  
§ 3o. - Têm direito a voto os brasileiros  
maiores de dezesseis anos, na data da eleição,  
alistados na forma da lei. 
Justificativa: 
O jovem de hoje em dia é bem informado, e, por isso mesmo, pode e deve participar mais ativamente 
das grandes decisões nacionais, inclusive da escolha dos governadores e dos representantes do 
povo nas Cassa Legislativas. Daí entendermos necessário inserir-se no texto constitucional, a ser 
elaborado, dispositivo que consigne a redução da idade de dezoito (prevista no texto atual) para 
dezesseis anos. 
A redação que sugerimos aos ilustres Constituintes atenderá aos anseios dos jovens que, até agora, 
têm sido excluídos, indevidamente, do processo político nacional, notadamente os da faixa etária 
mencionada. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28473 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescenta parágrafo ao art. 13, renumerando os demais.  
Art. 13. ....................................  
§... - "Fica vedada a prorrogação de mandatos  
de funções públicas eletivas." 
Justificativa: 
Ao longo dos tempos, temos assistido à prorrogação indiscriminada de mandatos, em casuísmos 
legais que visavam alterar a vontade popular e deter o avanço das forças democráticas neste país. 
Acreditamos que tais fatos não devem repetir-se, sobretudo pela violência que a prorrogação encerra 
contra o sistema eleitoral e contra o princípio do voto. 
Parecer:   
   Pretende o autor vedar a prorrogação de mandatos.  
Os mandatos somente podem ser prorrogados por determinação constitucional.  
Neste caso, a vedação seria revogada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28643 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se aos §§ 2o. e 3o. art. 13 a seguinte redação:  
"Art. 13 - ................................. 
§ 2o. - O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezoito anos,  
salvo os analfabetos, os maiores de setenta anos e  
os deficientes físicos, na forma da lei.  
§ 3o. - Não podem alistar-se os que não  
tenham a nacionalidade brasileira, os que não  
saibam exprimir-se na língua portuguesa e os  
conscritos, durante o período de serviço militar  
obrigatório." 
Justificativa: 
A presente Emenda tem por objetivo aprimorar a redação dos dispositivos, visando a eliminar 
eventuais e possíveis duvidas na interpretação do alcance das normas acerca dos deficientes físicos 
e da situação dos estrangeiros. 
Entendemos que não será qualquer deficiência física que desobrigará a pessoa do dever do 
alistamento eleitoral e do voto. A lei deverá elencar os casos. Por outro lado, entendemos também 
que não se pode deixar em aberto a possibilidade de os estrangeiros gozarem de direitos políticos no 
Brasil. A omissão à vedação expressa dessa hipótese a viabilizará, por força do princípio da 
isonomia, insculpido no Capítulo “Dos Direitos Individuais”, aplicável a brasileiros e estrangeiros. 
Parecer:   
   Pretende o autor excluir os analfabetos da facultatividade do alistamento e voto.  
Entendemos que a obrigatoriedade não deve atingir essas pessoas. Não há de nossa parte qualquer 
preconceito nem restrição contra essa categoria de brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28763 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   -EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 § 2o,  TÍTULO II , CAPÍTULO IV  
Substitua-se o § 2o. do Artigo 13 do Título  
II , Capítulo IV , DOS DIREITOS POLÍTICOS, POR:  
§ 2o. - o alistamento eleitoral obrigatório  
aos maiores de 16 anos, assegurado o exercício  
facultativo do direito de votar ou ser votado. 
Justificativa: 
Democracia pressupõe espontaneidade, a partir do direito de optar pelo exercício maior dos direitos 
do cidadão: votar ou ser votado. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28764 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
  EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 § 6o. TÍTULO II, CAPÍTULO IV  
Substitua-se o § 6o. do Art. 13 do Título II,  
Capítulo IV, DOS DIREITOS POLÍTICOS por:  
§ 6o. - A lei regulamentará o direito de  
reeleição do Presidente da República, Governadores  
dos Estados e do Distrito Federal, Prefeitos e  
quem os houver sucedido durante o mandato. 
Justificativa: 
A prática salutar da democracia deve prever aos administradores dos Municípios, Estados e da União 
o direito de aferir, ao término de um mandato eletivo, o julgamento popular de suas gestões 
administrativas. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28895 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda no. , de 1987  
Dê-se ao Artigo 13, Parágrafo 4o., Capítulo  
IV, Dos Direitos Políticos, a seguinte redação:  
"art. 13 ....................................  
§ 4o. São condições de elegibilidade : a  
nacionalidade brasileira, a cidadania, a idade, o  
alistamento, o domicílio eleitoral, na  
circunscrição, por prazo mínimo de seis meses, e a  
indicação de candidatura por partido político, em  
eleição primária, onde o candidato tenha se  
filiado com antecedência mínima de sies meses."  
No Artigo 39, Capítulo III, Dos Estados  
Federados, onde se lê:  
"...na forma dos parágrafos 1o. e 2o. do Art. 111..."  
"...na forma dos parágrafos 1o., 2o. 3o. do Artigo 111..."  
Dê-se a seguinte redação ao Artigo 43, Dos Municípios:  
"Art. 43 O prefeito será eleito até quarenta  
e cinco dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos  
1o., 2o. e 3o. do Artigo 111, para mandato de  
quatro anos, e tomará posse no dia 1o. de janeiro  
do ano subsequente." 
Justificativa: 
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É importante se instituir as chamadas eleições primárias para escolha dos candidatos às eleições 
majoritárias de Presidente e Vice-Presidente da República, aos Governadores e Vice-Governadores 
de Estado e de Prefeitos e Vice-Prefeitos municipais. 
Estas eleições primárias, sob a minha ótica, seriam realizadas através dos filiados aos Partidos 
Políticos, nacionalmente, em cada Estado e Município. 
Conseguiríamos assim, sem dúvida alguma, dar mais vida aos Partidos Políticos e, quem sabe, 
através disso, contribuir para que eles realmente se tornem nacionais. 
O aspecto mais importante das eleições primárias para a escolha dos candidatos às eleições 
majoritárias é o combate sistemático às chamadas ditaduras das cúpulas partidárias que, 
infelizmente, ainda persistem no Brasil. 
Há, em cada Município, em cada Estado, poucas pessoas que comandam os Partidos e são, por 
assim dizer, os donos da estrutura de cada um deles. 
É evidente que, na medida em que transferimos para os filiados a escolha dos candidatos às eleições 
majoritárias, estaremos iniciando um processo de democratização interna dos Partidos. 
A Emenda que apresento, dando certa uniformidade aos critérios e requisitos adotados para a eleição 
dos titulares e vices do Executivo Federal, estende aos Governadores, Vice-Governadores, Prefeitos 
e Vice-Prefeitos, o princípio da maioria absoluta adotada para a eleição do Presidente da República, 
abolindo-se o critério da maioria simples, atualmente usado para a eleição dos titulares Estaduais e 
Municipais. 
Parecer:   
   A Emenda pretende alterar o parágrafo 4o. do artigo 13 e os artigos 39 e 43.  
A eleição primária deve ser instituída em lei ou ficar a critério dos estatutos partidários.  
Deve ser mantida, portanto, a redação atual do parágrafo 4o. do artigo 13.  
Quanto à extensão dos princípios da maioria absoluta para todos os cargos eletivos executivos, 
somos favoráveis em parte.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28899 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   No Artigo 13, § 2o. do Capítulo IV, do Título  
II, onde se lê "maiores de 18 anos", leia-se  
"maiores de 16 anos." 
Justificativa: 
Ao oferecer a nossa colaboração à Assembleia Nacional Constituinte, mediante a apresentação desta 
Sugestão de Norma Constitucional, visamos ao aperfeiçoamento dos direitos políticos e do sistema 
eleitoral brasileiro. 
Com este escopo, pretendemos que sejam incluídas na nova Carta Magna do Brasil normas 
estabelecendo sobre a obrigatoriedade do voto a partir dos dezesseis anos, observadas outras 
exigências constitucionais. Justifica-se esta emenda por considerar que os jovens de hoje devido à 
escolarização, aos meios de comunicação e difusão mais ampla de informação, adquirem, 
prematuramente certo nível de esclarecimento, consciência cívica e dos problemas sociais, o que não 
acontecia antigamente com os jovens desta idade. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29060 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do § 5o. do art. 13 a expressão  
"os analfabetos" 
Justificativa: 
São inelegíveis apenas os inalistáveis. Os analfabetos, se podem votar, podem ser votados, e o 
preconceito contra eles deve acabar até que se ave com o analfabetismo. 
Parecer:   
   Pretende o autor excluir os analfabetos da relação dos inelegíveis.  
O Substitutivo oferece aos analfabetos o direito de alistamento e voto, facultativamente.  
Negar-lhes o direito de elegibilidade não significa preconceito contra essa categoria de brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29081 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o § 2o. do art. 13 pelo seguinte  
"O alistamento eleitoral e voto são  
obrigatórios pra os maiores de 18 anos e  
facultativos para os menores de 16 anos" 
Justificativa: 
Não vemos razão para excluir do analfabeto, aos maiores de 70 anos e ao deficiente à 
obrigatoriedade do voto e nem motivo para não se facultar aos maiores de 16 anos e o exercício de 
voto. Aqueles, se impossibilitados de votar, terão sua justificativa aceita; os últimos anseiam para 
participar da vida pública exercendo o mais sagrado direito do cidadão. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29131 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao Capítulo IV (Dos Direitos Políticos)  
do Título II, a seguinte redação:  
Capítulo IV  
Dos Direitos Políticos e da Organização  
Partidária  
Seção I  
Dos Direitos Políticos  
Art. São eleitores os brasileiros  
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alistados que, à data da eleição, contem dezoito  
anos ou mais.  
§ 1o. - O alistamento e o voto são  
obrigatórios, salvo as exceções legais.  
§ 2o. - O alistamento poderá ser ordenado de  
ofício pela Justiça Eleitoral.  
§ 3o. Não podem alistar-se eleitores:  
a) os que não saibam exprimir-se em língua  
portuguesa;  
b) os que estiverem privados dos seus  
direitos políticos nos casos e pela forma  
previstos em lei complementar.  
Art. - O sufrágio é universal e o voto é  
direto, pessoal e secreto.  
Parágrafo único - Lei complementar disporá  
sobre a especificação dos direitos políticos, o  
gozo, o exercício, a perda ou suspensão de todos  
ou de qualquer deles e os casos e as condições de  
sua requisição.  
Seção II  
Da Elegibilidade e dos Partidos Políticos  
Art. - Todo cidadão, no exercício dos  
direitos políticos, é elegível na forma da lei.  
São, porém, inelegíveis os inalistáveis e os  
analfabetos.  
Parágrafo único - Os militares alistáveis são  
elegíveis, atendidas as seguintes condições.  
a) com menos de cinco anos de serviço será,  
ao candidatar-se, excluído da ativa;  
b) com cinco anos de serviço ou mais será  
afastado temporariamente e agregado. Uma vez  
eleito, será transferido para a inatividade nos  
termos da lei.  
Art. Lei complementar disporá sobre as  
condições de elegibilidade, domicílio eleitoral,  
filiação partidária, os casos de  
irreelegibilidade e de inelegibilidade, obedecidas  
as seguintes normas:  
I - é irreelegível, para o período seguinte  
ao término de seu mandato, o Presidente da  
República, o Governador e o Prefeito;  
II - é inelegível, para qualquer dos cargos  
mencionados no item anterior, quem haja sucedido  
ao seu titular ou o tenha substituído dentro dos  
seis meses anteriores ao pleito;  
III - são condições de elegibilidade e de  
registro de candidatura a filiação a partido  
político e a escolha em convenção partidária.  
Art. É livre a criação de partidos  
políticos, nos termos da lei. Todo cidadão tem o  
direito de filiar-se- a qualquer agremiação partidária.  
§ 1o. - A organização e o funcionamento dos  
partidos políticos resguardarão a soberania  
nacional, o regime democrático, o pluralismo  
partidário e os direitos fundamentais da pessoa  
humana.  
§ 2o. - É reconhecido às minorias o direito  
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de oposição democrática, nos termos desta  
Constituição. 
Justificativa: 
O artigo 13 do Substitutivo confunde direito com o instrumento. Direito político diz respeito à 
cidadania e à capacidade para participação na vida política do País. O alistamento e o voto não são 
direitos políticos, mas instrumento de seu exercício. 
A emenda aqui proposta oferece tratamento técnico mais adequado à linguagem constitucional. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação para todo o Capítulo dos Direitos Políticos e contém algumas 
inovações tais como: 1) o alistamento poderá ser ordenado de ofício; 2) não poderão alistar-se 
eleitores os que não saibam exprimir-se em língua portuguesa, etc. Em que pese o cuidado com que 
foi elaborada e seus elevados propósitos, não podemos acolhê-la, "in totum", porque é muito 
minuciosa descendo a aspectos que devem ser deixados à decisão da legislação ordinária, além de 
conter pontos polêmicos suscetíveis de discussão futura. Entretanto muitas de suas ideias estão 
contempladas em nosso substitutivo motivo pelo qual o parecer é favorável em parte. 
   
   EMENDA:29269 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 4o. do art. 13 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 13 - ..................................  
§ 1o. (...) § 3o.  
§ 4o. - São condições de elegibilidade, a  
nacionalidade brasileira, a idade, o alistamento a  
filiação partidária e o domicílio eleitoral pelo  
prazo mínimo de seis meses.  
§ 5o. (...) § 13. 
Justificativa: 
A emenda proposta confere maior precisão ao texto modificado. 
Parecer:   
   As condições de inelegibilidade propostas na emenda apenas procuram aperfeiçoar o texto do 
parágrafo 4o. do artigo 13.  
Somos pela redação dada pelo Substitutivo.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29270 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao § 5o. do art. 13 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 13 - ..................................  
§ 1o. (...) § 4o.  
§ 5o. - São inelegíveis os inalistáveis, os  
analfabetos e os menores de dezoito anos.  
§ 6o. (...) § 13 
Justificativa: 
A emenda proposta visa conferir maior precisão ao texto modificado. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 465  

 

Parecer:   
   A emenda torna inelegíveis os inalistáveis, os analfabetos e os menores de dezoito.  
Somos pela exclusão do texto da expressão "e os menores de dezoito anos".  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29271 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 6o. do art. 13 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 13. - ..................................  
§ 1o. (...) § 5o.  
§ 6o. - São inelegíveis para os mesmos cargos  
o Presidente da República, os Governadores de  
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem  
os houver sucedido durante o mandato, sendo,  
entretanto, elegíveis para outros cargos, desde  
que renunciem aos seus no prazo de seis meses que  
anteceda ao pleito.  
§ 7o. (...) § 13. 
Justificativa: 
A emenda proposta confere maior precisão ao texto modificado. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 6o. do artigo 13, a fim de aperfeiçoar sua 
redação, tornando-a  
mais clara e abrangente.  
Entendemos que deve ser mantida a redação atual, por ser clara, concisa e elaborada de acordo com 
padrões exigidos pela técnica legislativa.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:29272 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § 9o. do art. 13 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 13. ....................................  
§ 1o. (...) § 8o.  
§ 9o. - Suprima-se  
§ 10 (...) § 13. 
Justificativa: 
A matéria suprimida não é constitucional, sendo, contudo, matéria para lei complementar. 
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir os parágrafos 1o., 8o., 9o., 10 e 13 do art. 13, por entender que devem 
ser objeto de lei complementar. Pedimos permissão para discordar, os dispositivos em questão, 
consagram, normas essenciais, a boa exegese  
do Capítulo. 
   
   EMENDA:29296 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Altere-se a parte final do § 5o. art. 13:  
"São eleitores brasileiros maiores de  
dezesseis anos, alistados na forma da lei." 
Justificativa: 
Confiar no jovem aumenta sua responsabilidade e acelera o seu dinamismo. 
Mais ainda, quando no mundo moderno, o gigantesco progresso dos meios de comunicação social, a 
escola, os acontecimentos políticos, tudo acelera a informação, o conhecimento, a participação. 
Um jovem ou uma jovem de dezesseis anos, hoje age se comporta, se conhece, vive mais 
intensamente do que no início deste século, quando só podiam os brasileiros maiores de vinte e um 
anos. 
Também não se pode mais, no Brasil, onde a maioria da população é constituída de jovens, 
prosseguir raciocinando que o “jovem é o futuro do País”. Retórica não basta. Engodo chega. 
Participação livre e eficaz da juventude para o seu desenvolvimento político, social, econômico e 
cultural, também se alcança através da pedagogia cívica do acesso ao voto. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29344 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do § 7o. do art. 13 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 13 - .............................  
§ 1o. (...) § 6o.  
§ 7o. - SUPRIMA-SE  
§ 8o. (...) § 13 
Justificativa: 
A supressão deve-se ao fato de que a matéria versada no parágrafo, por melhor técnica, foi incluída 
em parágrafo anterior, através de emenda. 
Parecer:   
   A emenda preconiza a supressão de diversos parágrafos do art. 13. Temos reiteradamente 
defendido a manutenção das mesmas pela importância de que se revestem na sistemática adotada 
para o capítulo. Parecer contrário. 
   
   EMENDA:29352 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa ao § 1o. do art. 13 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 13 - .....................................  
§ 1o. - O sufrágio é universal e o voto  
igual, facultativo, direto e secreto.  
§ 2o. (...) § 13. 
Justificativa: 
A redação visa conferir ao texto maior amplitude, inclusive porque se o voto é um direito não pode, ao 
mesmo tempo, ser obrigação. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativo ou voluntário.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico.  
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado-função. É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos, levando ao poder minorias radicais e constituindo-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é obvio que o alistamento também deverá ser obrigatório.  
No entanto, somos pelo alistamento e voto facultativos apenas para os analfabetos e os maiores de 
setenta anos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29358 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao art. 13 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 13 - São assegurados os direitos do  
alistamento, do voto, da elegibilidade, da  
candidatura e do mandato, nos termos desta  
Constituição e da lei.  
§ 1o. (...) § 13 
Justificativa: 
A emenda proposta confere maior precisão ao texto modificado. 
Parecer:   
   Pretende o autor assegurar os direitos de alistamento, voto, elegibilidade, candidatura e mandato.  
Tais direitos estão assegurados no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:29359 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do § 2o. do art. 13 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 13 - ................................... 
§ 1o. - ..................................... 
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§ 2o. - O alistamento eleitoral é obrigatório  
para os maiores de dezoito anos, salvo os  
analfabetos, os maiores de setenta anos, e os  
incapazes por deficiência física.  
§ 3o. (...) § 13. 
Justificativa: 
A modificação proposta visa conferir ao texto maior precisão.  
Parecer:   
   A inclusão dos deficientes físicos entre os favorecidos com o voto opcional iria, apesar de justa, 
criar dificuldades de ordem prática pois existem muitas gradações nas deficiências difíceis de um 
joeiramento para fins eleitorais. Além do mais o deficiente teria que ter esta circunstância mencionada 
no título que criaria constrangimentos desagradáveis. Por estes motivos não podemos acolher a 
emenda. 
   
   EMENDA:29455 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O § 6o. do artigo 13 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização passa a ter  
a seguinte redação:  
Artigo 13  
§ 6o. - O Presidente da República, os  
governadores de Estado e do Distrito Federal, os  
prefeitos e quem os houver sucedido durante o  
mandato poderão ser reeleitos por uma única vez. 
Justificativa: 
Pretende-se com essa emenda evitar a cassação política de quem exercer algum dos cargos 
executivos mencionados e consolidar o princípio democrático de ser permitido as populações, julgar 
através do voto secreto, o desempenho dos seus administradores. A história mostra de forma 
irrefutável que o eleitor jamais reelege executivos incompetentes e relapsos. Por outro lado, a 
possibilidade de reeleição, por uma vez, para cargo de chefe de executivo da República, de Estado 
Federado ou Município funcionará como fator de estabilidade política, por permitir que boas 
administrações, possam continuar seu trabalho, evitando-se solução de continuidade que tantos 
prejuízos tem causado ao povo brasileiro. 
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 6o. do artigo 13 do Substitutivo do Relator, que trata 
da irreeligibilidade do Presidente da República, dos Governadores de Estados e dos Prefeitos.  
A tradição brasileira recomenda a não reeleição dos chefes do Poder Executivo em todas as esferas, 
por razões éticas e de resguardo à estabilidade das instituições.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29487 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no título III, Capítulo IV, artigo 13 o § 5o.  
"São inelegíveis:  
"Os dirigentes partidários que exerçam cargos  
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nas respectivas Comissões Executivas quer Federal,  
Estadual ou Municipal, a não ser que se licenciem  
de seus cargos partidários pelo menos 6 (seis)  
meses antes das eleições a que pretendam concorrer".  
"Os condenados por crimes de quaisquer  
natureza desde que a pena tenha sido superior a 2  
(dois) anos de reclusão, cuja sentença tenha  
transitado em julgado, a não ser que devidamente  
reabilitados perante a Justiça competente".  
"Os devedores de importância superiores a 100  
(cem) salários referência, cujos débitos estejam  
sendo cobrados judicialmente e não garantam a  
execução com bens suficientes."  
"Os réus denunciados em mais de 3 processos  
nos quais, a pena mínima em cada um deles, seja  
superior a 2 (dois) anos de reclusão". 
Justificativa: 
Constantemente somos cobrados a respeito da Moral e Bons Costumes pela população, no sentido 
de que o homem público honra com os compromissos e não se aproveita do mandato legislativo 
como defesa própria, com essa inclusão teremos sanados da vida pública a relação de pessoas que 
não tem condições e probidade para assumirem cargos na Administração Pública em geral, pois com 
um passado pregresso, podem abusar do poder e criar maiores problemas para a Nação. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda é típica da legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29763 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Ao art. 13, § 5o., do Substitutivo do Relator  
na Comissão de Sistematização, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 13 ..................................  
§ 5o. - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos". 
Justificativa: 
O § 2º do mesmo artigo já consigna que só os maiores de 18 anos podem alistar-se. 
Logo, o menor de 18 anos é inalistável. 
Dizendo-se que são inelegíveis os inalistáveis, já se está automaticamente dizendo que os menores 
de 18 anos são inelegíveis. 
Não há necessidade, portanto, de consignar no § 5º que os menores de 18 anos são inelegíveis. Isto 
já está dito com a referência aos inalistáveis. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir do texto do parágrafo 5o. do artigo 13 a expressão 'e os menores de 
dezoito anos'.  
Concordamos com os argumentos apresentados na justificação.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29776 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 13, § 10.  
Dá-se nova redação ao Art. 13, § 10:  
"São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge ou parentes por consanguinidade, até o  
terceiro grau, afinidade ou adoção, do Prefeito e  
do Governador". 
Justificativa: 
É nossa intenção não apenas restringir a ascensão a cargos públicos de parentes próximos ou 
consanguíneos dos seus titulares, o que já propus em outra emenda, mas, fundamentalmente, 
moralizar a administração pública e a sucessão daqueles que mantém cargos eletivos. Assim a nossa 
preocupação em retirar do texto proposto pelo ilustre relator a ressalva àqueles, que já exercem 
mandado eletivo, hipótese que a nosso ver, não se configura exceção justificável. 
Parecer:   
   Pretende o autor tornar inelegíveis os parentes por consanguinidade, até o terceiro grau, dos 
ocupantes de cargos eletivos executivos.  
A Constituição vigente reduziu para o segundo grau e o substitutivo mantém esse limite, por que a 
tendência do direito constitucional moderno é pela redução dos casos de inelegibilidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29935 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 13 do Substitutivo a seguinte redação:  
§ 1o. - O sufrágio é universal, secreto e direto. 
Justificativa: 
A expressão “o voto é igual” que se entende suprimir é desnecessário por não ser previsto o “voto 
censitário” ou finalidade, como nos sistemas eleitorais pretéritos. 
A expressão, ainda, estaria a criar futuras dissensões em razão do sistema proporcional de eleição 
de Deputados Federais. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao § 1o. do artigo 13 do Substitutivo, a fim de eliminar a 
palavra "igual".  
Entendemos que a redação do referido dispositivo deve ser mantida, uma vez que expressa todas as 
características do voto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:29956 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do § 4o. do art. 13 do  
substitutivo a expressão "o alistamento",  
substituindo-a por "ser eleitor". 
Justificativa: 
Emenda de redação que visa tornar mais claro o texto. Na verdade, entre as condições de 
elegibilidade está a de se eleitor, não o alistamento. 
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Parecer:   
   O ilustre Constituinte propõe que seja substituída no parágrafo 4o., do Art.13, a expressão "o 
alistamento" por "ser eleitor". No capítulo dos Direitos Políticos quando se menciona alistamento, só 
pode ser eleitoral.  
Quem se alista é eleitor, sem alistar-se ninguém pode votar.  
Assim não vemos qualquer razão de monta que determine a aceitação da emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30061 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Título II - Dos Direitos e Liberdades  
Fundamentais Capítulo IV - Dos Direitos Políticos  
O § 6o. do Art. 13, passa a ter a seguinte redação:  
"Art.13 .....................................  
..................................................  
§ 6o. São reelegíveis, por apenas um mandato,  
o Presidente da República, os Governadores de  
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais. 
Justificativa: 
Vedar a reeleição dos chefes de executivo é um preconceito anacrônico que precisa acabar. Um 
mandato mais curto, com direito à reeleição, é mais democrático do que um período longo de 
governo, que muitas vezes não satisfaz as expectativas da sociedade que é constrangida a tolerá-lo 
sem querer. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30062 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Título II - Dos Direitos e Liberdades  
Fundamentais  
Capítulo IV - Dos Direitos Políticos  
Acrescente-se ao disposto no § 13, do Artigo 13:  
"Art. 13 .............................................  
§ 13 - A ação de impugnação de mandato  
tramita em segredo de Justiça, no prazo máximo de  
120 dias e convencido o juiz de que a ação foi  
temerária ou de manifesta má fé, o impugnante  
responderá por denunciação caluniosa. 
Justificativa: 
A tendência dos Tribunais tem sido de procrastinar indefinidamente o julgamento de procedimento do 
gênero. A emenda fixa o prazo na tentativa de tornar factível a norma, já que o retardamento de sua 
apreciação acaba tornando-a inócua face ao curto período dos mandatos eletivos. 
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Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 13 do artigo 13, a fim de dar ao texto uma 
redação determinativa consoante a melhor regra vernacular.  
Entendemos que deve ser mantida a redação atual, por estar conforme a técnica legislativa.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:30110 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se no P. 7o. do Art. 13 do  
Substitutivo, a expressão "a esses cargos". 
Justificativa: 
Emenda de redação, que visa tornar mais claro o texto. A referência “a esses cargos” é excessiva. 
Parecer:   
   Propugna o nobre Constituinte a suprimir as expressões "a esses cargos" do parágrafo 7o., do 
 Art. 13.  
A redação dada ao mencionado preceito nos parece, permissa vênia, bastante clara não vemos, 
assim razão para alterá-la. Parecer contrário. 
   
   EMENDA:30120 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 10 do Art. 13 do Substitutivo a  
seguinte redação:  
Art. 13 ....................................  
§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo,  
o cônjuge ou os parentes afins por consanguinidade  
ou adoção, até o terceiro grau, do Presidente da  
República, do Governador e do Prefeito,  
ressalvados os que já exercem mandato eletivo, e  
sejam candidatos à reeleição. 
Justificativa: 
A limitação se impõe, por que do contrário todas as proibições consignadas no texto desapareceriam 
no caso de parente ocupar um cargo eletivo. 
Parecer:   
   Pretende o autor tornar inelegíveis os parentes por consanguinidade, até o terceiro grau, dos 
ocupantes de cargos eletivos executivos.  
A Constituição vigente reduziu para o segundo grau e o substitutivo mantém esse limite, por que a 
tendência do direito constitucional moderno é pela redução dos casos de inelegibilidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30134 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 12 do Art. 13 do Substitutivo. 
Justificativa: 
O prazo de seis meses para a impugnação do mandato eletivo é excessivamente dilatado, já que a 
justiça Eleitoral deve decidir antes da posse dos eleitos. Além disso, a espécie deve ser regulada na 
legislação eleitoral e não em diploma constitucional. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o parágrafo 12 do artigo 13, que trata de impugnação de mandato 
eletivo.  
Entendemos que a matéria, por sua importância, deve ser disciplinada na Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30144 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se no art. 13. 
Justificativa: 
A ireelegibilidade de que cuida o art. 13º do Projeto Constitucional parte do princípio de que estes 
agentes poderiam influir por ação ou omissão, no resultado das eleições majoritárias, interferindo em 
sua normalidade ou legitimidade, em razão de seu carro ou poder econômico. Pune-o, porém, 
antecipadamente, com a perda da possibilidade de reeleger-se, quando sua atenção à frente dos 
negócios da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal poderia ser avaliada e julgada pelos 
eleitores. 
A reeleição de acordo com esta propositura, poderá ter lugar apenas para um período e 
imediatamente posterior ao do mandato. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30145 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Eliminem-se do § 10 do artigo 13 do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição as  
palavras "do Prefeito e", ficando o dispositivo  
com a seguinte redação:  
"§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo,  
o cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o  
segundo grau, afinidade ou adoção, do Governador,  
ressalvados os que já exercem mandato legislativo." 
Justificativa: 
A inelegibilidade de parentes, no caso de Governador de Estado é procedente e defensável porque o 
titular da chefia do Executivo estadual pode influir no pleito, o que, entretanto, não ocorre no âmbito 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 474  

 

municipal, não se justificando, desse modo, a restrição contida no texto relativamente às eleições 
locais. 
Parecer:   
    A proposta de inelegibilidade por parentesco inclui somente os parentes do Governador.  
Entendemos que devem também ser incluídos os parentes do Presidente e do Prefeito.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:30195 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Parágrafo § 3o. do Art.  
13 do Substitutivo do Relator.  
O Parágrafo 3o. do Art. 13 do Substitutivo do  
Relator passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 13. ..................................  
§ 3o. Não podem alistar-se as pessoas que  
não saibam exprimir-se na língua portuguesa, os  
total e relativamente incapazes e os conscritos,  
durante o período militar obrigatório." 
Justificativa: 
É indispensável mencionar que os totalmente e relativamente incapazes não podem alistar-se 
eleitores. 
Caso contrário, poderão assumir determinadas funções sem a contrapartida da responsabilidade. 
Esta emenda constitui valiosa contribuição do Dr. Jurandir Fonseca. 
Parecer:   
   Pretende o autor incluir entre os inalistáveis os total e relativamente incapazes.  
O Substitutivo considera inalistáveis somente os estrangeiros e os conscritos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:30240 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Ao art. 13, § 10, do Substitutivo do Relator,  
na Comissão de Sistematização, dê-se a seguinte redação:  
"§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o  
segundo grau, afinidade ou adoção, do Presidente  
da República, dos Governadores de Estado e do  
Distrito Federal, dos Prefeitos e de quem os  
houver sucedido durante o período de seis meses  
anterior ao pleito". 
Justificativa: 
O que a norma contida no § 10 pretende é evitar a influência que os ocupantes dos cargos de chefia 
do Executivo possam exercer em benefício dos seus cônjuges ou parentes, usando a chamada 
“máquina do Estado” em favor dos mesmos. 
Assim, não há porque excluir o Presidente da República dessa vedação constitucional, mesmo que 
se venha a dotar o Regime Parlamentarista. 
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Por outo lado, o § 7º contempla a hipótese de renúncia desses governantes 6 meses antes do pleito, 
para concorrerem a outros cargos. 
Os substitutos, nesse período de 6 meses, poderiam caso a norma constitucional não o proíba, usar 
da força , do dinheiro, do prestígio do cargo em benefício de seus cônjuges ou parentes, daí a 
necessidade de também inclui-los na vedação do parágrafo; tal como, aliás, já consta do § 6º, quando 
trata da irreelegibilidade. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República, já está atendida no Substitutivo, com exceção da expressão "durante o período de seis 
meses anteriores ao pleito", e além de restar acrescentar a expressão "que tenham exercido além da 
metade do mandato".  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30242 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Ao Art. 13, § 11, do Substitutivo do Relator,  
na Comissão de Sistematização, dê-se a seguinte redação:  
"§ 11 - são inelegíveis os condenados em ação  
judicial por lesão causada à União, Estados,  
Municípios, Distrito Federal e suas respectivas  
autarquias, empresas públicas, sociedades de  
economia mista e fundações públicas". 
Justificativa: 
A norma proposta pelo substitutivo tem sentido altamente moralizador e deve ser complementada, 
para ter o alcance que merece. 
Não só os condenados em ação popular devem ser abrangidos pela inelegibilidade.  
Geralmente, é através de processo criminal que se constata a lesão ao patrimônio público, quando o 
administrador é condenado, por peculato, desfalque, apropriação indébita, furto, etc. Na prática a 
hipótese de condenação em ação popular é rara. 
Por outro lado, a Fazenda Pública não é constituída apenas pelos bens da União, Estados e 
Municípios, mas também pelos bens das entidades da administração indireta. Admitir, por exemplo, 
que o dilapidador do patrimônio de um Município seja inelegível e não o seja o causador de lesão ao 
Banco do Brasil seria absurdo. 
No entanto, isto poderia ocorrer, caso mantida a redação atual, já que a entidade da administração 
indireta tem personalidade jurídica e patrimônio próprios; e a norma restritiva de direitos só se pode 
interpretar restritivamente. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda é típica da legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30348 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se do art. 13, do substitutivo, os  
seguintes parágrafos:  
§ 9o, § 10, § 11, § 12 e § 13. 
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Justificativa: 
Não há razão para o texto constituição tratar com detalhes casos de inelegibilidade ou de atos 
restritivos ao exercício do mandato eletivo, eis que tal matéria deverá exaustivamente ser disciplinada 
na Lei Eleitoral e dos Partidos Políticos. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir os parágrafos 9o., 10, 11, 12 e 13, por entender que se trata de matéria 
da legislação ordinária.  
Entendemos que os citados dispositivos, por sua natureza política, devem ser inseridos no texto 
constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30395 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Título II - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais  
Capítulo IV - Dos Direitos Políticos  
O § 9o, do Artigo 13, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 13 - ..................................  
..................................................  
§ 9o. - São elegíveis os militantes das  
Forças Armadas e das Forças Policiais com mais de  
dez anos de serviço ativo, os quais serão  
agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem, sem prejuízos de seus proventos;  
neste caso, se eleitos, passarão automaticamente  
para a inatividade quando diplomados. Os de menos  
de dez anos de serviço ativo só são elegíveis caso  
se afastem espontaneamente da atividade. 
Justificativa: 
A emenda inclui as forças policiais para evitar possíveis controvérsias. Assegura, por outro lado, a 
remuneração que atualmente é suspensa quando o militar se afasta para disputar eleição. 
Parecer:   
   Pretende o autor alterar a redação do parágrafo 9o. do art. 13, para incluir, a expressão "e das 
Forças Policiais".  
Entendemos desnecessária a pretensão do autor, pois os policiais já estão incluídos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30396 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Título II - Dos Direitos e Liberdades  
Fundamentais  
Capítulo IV - Dos Direitos Políticos  
Acrescente-se ao § 10, do artigo 13, o  
Presidente da República, ficando o texto com a  
seguinte redação:  
"Art. 13 - ..................................  
..................................................  
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§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o  
segundo grau, afinidade ou adoção, do Prefeito, do  
Governador e do Presidente da República,  
ressalvados os que já exercem mandato eletivo. 
Justificativa: 
Poupar a família do Presidente da República das exigências do dispositivo é um privilégio inaceitável. 
O que esta emenda propõe é instituir a isonomia entre todas as faixas dos chefes do Executivo. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República, está de acordo com o estatuído no Substituto. 
   
   EMENDA:30505 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo emendado: Art. 13, 2o. do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Dê-se nova redação ao dispositivo emendado:  
Art. 13 - .................................. 
1o. - ....................................... 
2o. - São obrigatórios o alistamento e o voto  
dos maiores de dezesseis anos, salva para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos; 
Justificativa: 
Tendo em vista o grau de desenvolvimento da moderna sociedade brasileira, bem assim, o nível de 
desenvolvimento psico-social-intelectual da juventude nacional, hoje integrada no processo de 
comunicação de massa, é plenamente justificável que os maiores de 16 anos, passem a exercer, 
após a promulgação da nova Carta, o sufrágio ativo. Ademais, não se pode perder de vista que os 
jovens de 14 anos para cima representam mais da metade da população nacional, daí porque não 
devem ficar fora do processo político de escolha dos Governantes e Legisladores, visto que serão os 
sujeitos passivos das decisões e das Leis por estes elaboradas. 
Finalmente, a emenda se justifica e se enquadra nos princípios que regem o Estado de Direito 
Democrático e a Democracia Representativa. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30694 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva - Institui o voto  
obrigatório e da outras providências.  
Dispositivo Emendado - Altera os parágrafos  
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2o., 4o. e 5o. do Artigo 13  
Art. 13 - ................................. 
§ 2o. - O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de 16 anos e  
facultativo para os maiores de setenta anos.  
§ 3o. - .................................... 
§ 4o. - São condições de elegibilidade: a  
nacionalidade brasileira, a cidadania, o  
alistamento, a filiação partidária e o domicílio  
eleitoral, na circunscrição, por prazo mínimo de  
seis meses e idade de 18 anos.  
§ 5o. - São inelegíveis os inalistáveis e os  
menores de 18 anos. 
Justificativa: 
Não podemos concordar com a discriminação apresentada no substitutivo do Redator quando nega, o 
mais básico dos direitos que compõe a cidadania, qual seja o direito de votar e de ser votado, aos 
brasileiros analfabetos. 
Discriminação igual é praticada contra os deficientes físicos que também são tratados de forma 
desigual. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30720 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao Parágrafo 8o, do Artigo  
13, do Capítulo IV - Dos Direitos Políticos, do  
Título II - Dos Direitos e Liberdades Individuais,  
do Substitutivo Bernardo Cabral:  
Lei complementar estabelecerá outros casos de  
inelegibilidade e os prazos de sua cessação,  
levando em conta a vida pregressa dos candidatos,  
o saber, preferindo os que tiverem prestado  
serviços à pátria e a comunidade, a fim de proteger:  
a) ......................................... 
Justificativa: 
No Processo Eleitoral vigente, em época das convenções, verificamos em número enorme de 
candidatos que concorrem sem os mínimos critérios. Pessoas que nunca prestaram serviços ao povo 
ou a pátria concorrendo às eleições e quando ganham fazem do mandato político sua plataforma 
para defesa de interesses particulares ou de grupos. 
Devemos, no texto constitucional, assegurar que pelo menos os candidatos tenham serviços 
prestados e que o povo tenha conhecimento do referido trabalho. É o mínimo que se possa assegurar 
num processo eleitoral democrático. 
Parecer:   
   A emenda trata de inelegibilidade, introduzimos novos princípios.  
Somos pelos princípios estabelecidos no parágrafo 8o. do art. 13.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:30756 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: art. 13, parágrafo 2o.  
O parágrafo 2o. do art. 13 do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 13 .............................. 
§ 2o. - O alistamento eleitoral e voto são  
facultados aos maiores de 18 anos. 
Justificativa: 
O voto obrigatório é ofensivo ao direito de naturalidade do cidadão apolítico, ou por que qualquer 
razão queira permanecer fora do processo eleitoral, não convalidando um sistema ao qual só tem 
acesso, a rigor, marginal e passivamente. 
Além do mais, a obrigação de votar enseja a criação de clientelismo eleitoral, mormente entre as 
classes humildes da população, em especial a rural e funcionalismo público em geral. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativo ou voluntário.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico.  
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado-função. É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos, levando ao poder minorias radicais e constituindo-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é obvio que o alistamento também deverá ser obrigatório.  
No entanto, somos pelo alistamento e voto facultativos apenas para os analfabetos e os maiores de 
setenta anos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30924 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado  
§ 5o. do Art. 13 do Projeto de  
Constituição.  
Retirar do § 5o. do Art. 13 a expressão "os analfabetos". 
Justificativa: 
Uma vez que os analfabetos são considerados aptos a discernir entre os propósitos políticos e 
escolher candidatos para defende-los, é uma incoerência não permitir que também venham a se 
candidatar. Sendo capazes de escolherem, por que não podem ser escolhidos? 
Além disso, o conhecimento é um processo que está muito além do fato do indivíduo saber ler e 
escrever, estando muito mais associado à experiência de vida, profissional, etc. 
É muito comum encontrarmos analfabetos que entendem, participam e expressam com muito mais 
clareza, convicção e vigor, os anseios de sua comunidade, e esta confia e deseja que seus interesses 
e aspirações sejam defendidos por determinada pessoa, indiferente de ela dominar ou não a escrita e 
a leitura. 
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Por último, a proposta de excluir a candidatura do analfabeto desconhece a realidade nacional, onde 
o analfabetismo é quase regra, transferindo a eles, pela punição, a responsabilidade que é da 
sociedade, ou melhor, do regime de desigualdade e de injustiça que tem perdurado em nosso País. 
Reconhecer esta situação, integrando ao processo decisório tais parcelas marginalizadas, é um 
primeiro passo em direção à superação desse sistema injusto. 
Parecer:   
   Pretende o autor excluir os analfabetos da relação dos inelegíveis.  
O Substitutivo oferece aos analfabetos o direito de alistamento e voto, facultativamente.  
Negar-lhes o direito de elegibilidade não significa preconceito contra essa categoria de brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31625 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 13, § 1o.  
Substitua-se o § 1o. do art. 13 pelo seguinte:  
"§ 1o. - O sufrágio é universal e o voto é  
facultativo, direto e secreto, sem distinção de  
qualquer espécie". 
Justificativa: 
A redação do Substitutivo do Relator contém a palavra “igual”, cujo sentido não nos parece dos mais 
claros, daí porque optamos pela sua expressão. Como parece que o termo tinha a intenção de fixar 
que o voto deve ter o mesmo peso, independente do votante, preferimos acrescentar a expressão 
“sem distinção de qualquer espécie”, que nos parece mais apropriada. 
Acrescentamos, também, uma alteração que se apresenta como importante para os liberais, qual 
seja, a de que o voto deve ser facultativo, por estar mais de acordo com os princípios de liberdade 
perseguidos. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar o alistamento e o voto facultativo ou voluntário.  
Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico.  
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado-função. É, portanto, uma obrigação jurídica.  
Não concordamos com os argumentos de que violenta a liberdade e a consciência do eleitor. Pelo 
contrário, o cidadão vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar em branco.  
O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, comprometendo a representatividade política e 
popular dos eleitos, levando ao poder minorias radicais e constituindo-se em fator de corrupção 
eleitoral.  
Sendo o voto obrigatório, é obvio que o alistamento também deverá ser obrigatório.  
No entanto, somos pelo alistamento e voto facultativos apenas para os analfabetos e os maiores de 
setenta anos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31627 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 13, § 2o.  
Substitua-se o § 2o. do art. 13, pelo seguinte:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 481  

 

"§ 2o. O alistamento eleitoral é  
obrigatório para os maiores de 18 anos, salvo os  
analfabetos, os maiores de 70 anos e os  
deficientes físicos ou mentais". 
Justificativa: 
A emenda ora proposta visa compatibilizar o texto com uma outra que apresentamos ao § 1º deste 
mesmo artigo visando dispor sobre a facultatividade do voto, bem como incluir que, além dos 
deficientes físicos, também os deficientes mentais devem estar ressalvados quanto á obrigatoriedade 
do alistamento eleitoral. 
Acreditamos que os dois aspectos por si só se explicam. 
Parecer:   
   Cuida a emenda da obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto facultativo.  
O substitutivo acolhe a proposta do alistamento eleitoral obrigatório.  
No que diz respeito ao voto facultativo, entendemos que sua prática poderia ser prejudicial à 
representatividade política e popular dos eleitos. As grandes abstenções poderiam levar ao poder 
minorias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido à corrupção eleitoral.  
Somos, portanto, contrários ao voto facultativo.  
No entanto, somos pela facultatividade do alistamento e voto apenas para os analfabetos e os 
maiores de setenta anos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31661 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Capítulo - Dos Direitos Políticos  
Dê-se ao Parágrafo 6o., do artigo 13, do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 13 - ..................................  
§ 6o. - São reelegíveis para os mesmos cargos  
o Presidente da República, os Governadores de  
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem  
os houver sucedido durante o mandato, por um  
mandado consecutivo. 
Justificativa: 
Defender a reeleição em todos os níveis é uma forma de Democracia, além de assegurar ao País um 
desenvolvimento mais lúcido, advindo da experiência acumulada. 
Poder-se-ia afirmar que um mandato consecutivo permitisse o aumento da corrupção. Mas a 
considerarmos desta forma, os poderes Legislativos, Federal e Municipal, deveriam ser o exemplo 
clamoroso disto. Entretanto o Parlamentar, na medida em que vem exercendo mandatos, acumula 
experiências e, obviamente, melhores serviços presta às comunidades que representa. 
No Brasil, infelizmente, temos desprezado esta oportunidade de Crescimento, hoje adotada por todos 
os países modernos do mundo. Quando um político, eleito para um cargo executivo, está no auge de 
sua administração, proporcionando o direcionamento sóbrio da aplicação do dinheiro público, obriga-
se a passar o cargo a seu sucessor, que novamente inicia o mesmo caminho que se chega ao 
mesmo lugar, comprometendo assim todos os esforços no sentido de tornar aquela região grande, 
apesar de promissora. 
Em todos os níveis de executivo, hoje, contamos com este problema. A instabilidade já é uma 
constante nas mudanças de governo. 
Diante disto, planejando um Brasil dentre as Nações desenvolvidas, é que proponho a presente 
emenda certo de que merecerá o exame reflexão dos nobres Pares, de forma a adotá-la em nossa 
Lei Maior e permitir ao Brasil o desenvolvimento e crescimento que tanto aspiramos. 
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Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31662 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se, no Parágrafo 8o. do Artigo 13, do  
Substitutivo do Relator, a palavra "outros", no  
Capítulo dos Direitos Políticos. 
Justificativa: 
A presente emenda faz-se necessária, para que se possa adaptar o texto à emenda que 
apresentamos visando permitir a reeleição para os cargos de Presidente da República, Governadores 
de Estados e do Distrito Federal, além dos Prefeitos e daqueles que os houverem sucedido durante o 
mandato. 
De outra forma a referida emenda ficaria prejudicada. 
Assim peço a acolhida dos nobres Pares. 
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte tem relação com uma outra de sua autoria provando a reeleição 
para os cargos de Presidente da República, Governadores de Estado e do Distrito Federal, além dos 
Prefeitos. Coerentemente ele propõe a supressão no parágrafo 8o., do Art. 13 da expressão "outros". 
Contendo a tese da reeleição não foi aceita pela maioria dos  
Constituintes, sendo assim a emenda não deve prevalecer. 
   
   EMENDA:31846 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Nos termos do art., do Regimento Interno da  
Assembleia Nacional Constituinte, altere-se o §  
4o. do art. 13 do Substitutivo do Projeto de  
Constituição para a seguinte redação:  
Art. 13. ............................. 
§ 4o. - São condições de elegibilidade, a  
nacionalidade brasileira, a cidadania, a idade, o  
alistamento, a vinculação partidária e o domicílio  
eleitoral, na circunscrição, por prazo mínimo de  
seis meses. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   As condições de inelegibilidade propostas na emenda apenas procuram aperfeiçoar o texto do 
parágrafo 4o. do artigo 13.  
Somos pela redação dada pelo Substitutivo.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
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   EMENDA:31847 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Nos termos do art. do Regimento Interno da  
Assembleia Nacional Constituinte altere-se o § 3o.  
do art. 13 do Substitutivo do Projeto de  
Constituição para a redação seguinte:  
Art. 13 - .................................. 
§ 3o. - Não podem alistar-se os cidadãos  
brasileiros que não saibam exprimir-se na língua  
nacional. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pretende o autor que não sejam alistáveis somente os que não saibam exprimir-se na língua 
portuguesa.  
Entendemos que não podem alistar-se eleitores os estrangeiros e os conscritos durante o período de 
serviço militar obrigatório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31880 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 13, § 6o.  
Dê-se ao § 6o. do art. 13 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 13 - ............................. 
§ 6o. - São inelegíveis para os mesmos  
cargos, no período subsequente, o Presidente da  
República, os governadores de Estado e do Distrito  
Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido  
durante o mandato ou substituído nos seis meses  
anteriores à eleição. 
Justificativa: 
Pela redação original do dispositivo, os ocupantes de tais cargos se tornam definitivamente 
inelegíveis. 
A presente Emenda visa a sanar esta imperfeição, ao acrescentar a expressão “no período 
subsequente”, restringindo os efeitos do parágrafo. 
Do mesmo modo, propõe a inelegibilidade (e não apenas a irreelegibilidade) não só dos sucessores, 
como dos substitutos que não houverem se desincompatibilizado nos seis meses anteriores à 
eleição. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 6o. do artigo 13, a fim de aperfeiçoar sua 
redação, tornando-a mais clara e abrangente.  
Entendemos que deve ser mantida a redação atual, por ser clara, concisa e elaborada de acordo com 
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padrões exigidos pela técnica legislativa.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31893 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § do artigo 13  
Dê-se ao § 1o. do artigo 13 a seguinte redação:  
§ 1o. O sufrágio é universal, e o voto,  
igual, direto, secreto e proporcional para a  
Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e  
Câmaras de Vereadores. 
Justificativa: 
Essa emenda objetiva consagrar no texto constitucional o princípio do voto proporcional para as 
eleições para a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, que 
julgamos ser mais democrático e representativo. 
Parecer:   
   Pretende o autor introduzir o voto proporcional para as eleições para a Câmara Federal, as 
Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores.  
Nossa opção foi pelo sistema eleitoral misto, voto majoritário distrital e voto proporcional.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31903 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado.  
§ 10 do Art. 13  
Acrescente-se ao § 10 do Art. 13 a seguinte expressão  
"... do Prefeito, do Governador e Presidente  
da República,... 
Justificativa: 
O § 10, do art. 13 trata da inelegibilidade dos parentes, até segundo grau, de prefeitos e 
governadores. 
Não há razão nenhuma para se omitir o Presidente da República. A intenção do dispositivo é 
assegurar a probidade do pleito protegendo-o contra possíveis interferências do poder executivo e, no 
caso do Presidente da República, trata-se de um posto de maior prestígio e poder que o governador e 
prefeito. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República, está de acordo com o estatuído no Substituto. 
   
   EMENDA:31904 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado:  
§ 5o. do Art. 13 do Projeto de Constituição  
Retirar do § 5o. do art. 13 a expressão "os analfabetos". 
Justificativa: 
Uma vez que os analfabetos são considerados aptos a discernir entre os propósitos políticos e 
escolher candidatos para defendê-los, é uma incoerência não permitir que também venham a se 
candidatar. Sendo capazes de escolherem, porque não podem ser escolhidos? 
Além disso, o conhecimento é um processo que está muito além do fato do indivíduo saber ler e 
escrever, estando muito mais associado à experiência de vida profissional etc. 
É muito comum encontrarmos analfabetos que entendem, participam e expressam com muito mais 
clareza, convicção e vigor os anseios de sua comunidade. E esta, confiar e desejar que seus 
interesses e aspirações sejam definidos por determinada pessoa, indiferente ao fato de ela dominar 
ou não a escrita e a leitura. 
Por último, a proposta de excluir a candidatura do analfabeto desconhece a realidade nacional, onde 
o analfabetismo é quase regra, transferindo a eles, pela punição, a responsabilidade que é da 
sociedade, ou melhor, do regime de desigualdade e de injustiça que tem perdurado em nosso país. 
Parecer:   
   Pretende o autor excluir os analfabetos da relação dos inelegíveis.  
O Substitutivo oferece aos analfabetos o direito de alistamento e voto, facultativamente.  
Negar-lhes o direito de elegibilidade não significa preconceito contra essa categoria de brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31921 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   O art. 13 passa a ter a seguinte redação:  
I - A elegibilidade.  
a) - São condições de elegibilidade, a  
cidadania, a idade, o alistamento, a filiação  
partidária e o domicílio eleitoral, na  
circunscrição, por prazo mínimo de eis meses;  
b) - É permitido ao Presidente da República,  
o Vice-Presidente, aos Governadores e Vice-  
Governadores de Estado, aos Prefeitos e Vice-  
Prefeitos a reeleição em seus respectivos cargos,  
uma única vez.  
c) - São inelegíveis os inalistáveis e os  
menores de 18 anos;  
d) - Para concorrerem a outros cargos, O  
Presidente da República, os Governadores e os  
Vice-Governadores de Estado e os Prefeitos e os  
Vice-prefeitos devem renunciar 6 (seis meses antes  
do pleito;  
e) - Lei complementar estabelecerá outros  
casos de inelegibilidade e os de proteger:  
1 - O regime democrático;  
2 - A probidade administrativa;  
3 - A normalidade e legitimidade das  
eleições, contra a influência do poder econômico  
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ou o abuso do exercício de função, cargo ou  
emprego público da administração direta ou indireta;  
4 - A moralidade para o exercício do mandato.  
f) - São elegíveis os militares alistáveis de  
mais de dez anos de serviço ativo, os quais serão  
agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos só são  
elegíveis caso se afastem espontaneamente da  
atividade;  
g) - São inelegíveis, no território de  
jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes por  
consanguinidade, afinidade ou adoção, conforme a lei;  
h) - São inelegíveis os condenados em ação  
popular por lesão ou endividamento irresponsável  
da União, dos Estados e dos Municípios, salvo os  
reabilitados conforme a lei. 
Justificativa: 
Trata-se da tese da reeleição dos Executivos. Defendemos a inserção na nova Constituição do 
princípio da reeleição dos Executivos para a legislatura seguinte por uma única vez, a exemplo do 
que ocorre no regime presidencialista de grandes nações como os Estados Unidos da América do 
Norte, por exemplo. Este salutar princípio político-administrativo, com profundo sentido de injustiça, 
permite que o bom governante seja consagrado e possa, num período mais longo de Governo, 
concluir os planos de desenvolvimento elaborados para a entidade que administra. Por outro lado, 
certamente ninguém duvida disso, irá sentenciar o mau governante, afastando-o da vida pública e 
levando para o seu cargo outro homem público que será a nova esperança de um bom Governo. 
Outrossim, a bem da verdade, dos quatro anos de mandato, apenas três são plenamente 
desenvolvidos pelo Executivo eleito, já que o primeiro ano é o das adaptações, do saneamento das 
finanças e do pessoal, do planejamento e da programação de uma plataforma de trabalho diante de 
uma realidade nem sempre esperada, no mais das vezes uma desagradável surpresa a ser 
superada. 
Uma boa administração, realizadora em obra e serviços, sente a necessidade de um prazo maior 
para seu pleno desenvolvimento e para que as metas programadas sejam atingidas. A continuidade 
de Administração é então, imprescindível para que o trabalho encetado pelo bom governante se 
complete e não seja abandonado com sérios prejuízos à comunidade e ao erário público, por motivos 
fúteis, nascidos da vaidade, co-antagonismo político, dos interesses escuros e de outras raízes. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao artigo 13 e parágrafos.  
A emenda segue a linha geral do Capítulo dos Direitos Políticos.  
As alterações propostas são em parte aceitáveis.  
No entanto, somos pela redação que o Substitutivo deu aos referidos dispositivos, que se encontram 
redigidos em conformidade com a técnica legislativa recomendada.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31924 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. art. 13, a seguinte redação:  
Art. 13 .............................. 
§ 6o. O Presidente da República, os  
Governadores e Vice-Governadores, Prefeitos e  
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Vice-Prefeitos e quem os houver sucedido durante o  
mandato, são elegíveis para um só mandato consecutivo. 
Justificativa: 
Visa, à exemplo do que ocorre nos regimes democráticos existentes no mundo, a reeleição dos 
executivos para mais um mandato, como forma de julgamento da administração, pelo povo, mesmo 
porque democracia não significa rotatividade do poder. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31940 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 6o. art. 13 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"§ 6o. são legíveis para os mesmos cargos,  
por dois mandatos consecutivos, o Presidente e o  
Vice-Presidente da República, os Governadores e  
Vice-Governadores de Estado e os Prefeitos e Vice-  
Prefeitos, desde que renunciem aos seus cargos  
seis meses antes do Pleito". 
Justificativa: 
Nada justifica que em nosso ordenamento jurídico-constitucional, não seja admitida a reeleição dos 
ocupantes dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, de Governador e Vice-
Governador de Estado e de Prefeito e Vice-Prefeito. 
Na verdade, em todos os países de tradição consolidadamente democrática, é permitida a reeleição 
dos ocupantes de cargos executivos, sendo exemplo dos mais eloquentes e dos Estados Unidos da 
América do Norte. 
É mais do que razoável, por conseguinte, que novo texto constitucional seja inserida a possibilidade 
de reeleição dos exercentes de cargos executivos, nas esferas federal, estadual e municipal, por dois 
períodos consecutivos, desde que os respectivos mandatários renunciem aos seus mandatos seis 
meses antes do pleito. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32043 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, Parágrafo  
2o. do Projeto de Constituição.  
Art. 13 - ..................................  
..................................................  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 488  

 

§ 2o. - São obrigatórios o alistamento e o  
voto dos maiores de dezesseis anos, salvo para os  
analfabetos, os maiores de setenta anos e os  
deficientes físicos. 
Justificativa: 
A presente emenda, que venho mais uma vez apresentar, visa assegurar o direito de voto aos 
maiores de dezesseis anos, pois acredito que a juventude de hoje é muito mais diferente daquelas 
dos anos 40, claro, ressalvamos os analfabetos e os maiores de 70 anos, bem como os deficientes 
físicos. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32046 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, parágrafo 5o.  
Art. 13 - ..................................  
..................................................  
Dê-se ao § 5o. do Art. 13, do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
§ 5o. - São inelegíveis, os inalistáveis e os  
menores de dezesseis anos. 
Justificativa: 
A presente emenda que venho mais uma vez apresentar, visa a corrigir e reconhecer 
constitucionalmente o direito aos jovens maiores de dezesseis anos de votar e serem votados. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32062 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Capítulo IV - Dos direitos  
políticos, do Título II - Dos direitos e  
liberdades fundamentais, artigos 13 a 17, a  
redação a seguir proposta, renumerando-se os  
demais artigos:  
Capítulo IV  
Dos Direitos Políticos  
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Art. 13 - São Direitos políticos invioláveis:  
I - O Alistamento e o Voto.  
a) São facultativos o alistamento e o voto de  
maiores de dezesseis e menores de dezoito, bem  
de dos maiores de setenta anos, na data da eleição;  
b) para os demais brasileiros entre dezoito e  
setenta anos de idade, salvo os que não saibam  
exprimir-se no idioma oficial e os que estejam  
privados dos direitos políticos, o alistamento e o  
voto são obrigatórios;  
c) o sufrágio popular é universal e direto, e  
o voto, igual e secreto, respeitada a  
proporcionalidade nas eleições para cargos  
legislativos.  
II - A Elegibilidade.  
a) São condições de elegibilidade: a  
nacionalidade, a cidadania, a idade, o  
alistamento, o domicílio eleitoral e a filiação  
partidária;  
b) são inelegíveis os inalistáveis e os  
menores de dezoito anos;  
c) são inelegíveis para os mesmos cargos: o  
Presidente e o Vice-Presidente da República, os  
Governadores e os Vice-Governadores de Estado, os  
Prefeitos e os Vice-Prefeitos, e quem os houver  
sucedido durante o mandato.  
d) para concorrerem a outros cargos, o  
Presidente e o Vice-Presidente da República, os  
Governadores e os Vice-Governadores de Estado e os  
Prefeitos e os Vice-Prefeitos devem renunciar 6  
(seis) meses antes do pleito;  
e) são, ainda, inelegíveis: o ocupante,  
titular ou interino, de cargo, emprego ou função,  
cujo exercício possa influir para perturbar a  
normalidade ou tornar duvidosa a legitimidade das  
eleições, salvo se se afastarem definitivamente de  
um ou de outro, no prazo estabelecido em lei, o  
qual não será maior de 6 (seis) nem menor 2 (dois)  
meses anteriores ao pleito, estipulados desde já  
os seguintes: Ministro de Estado e  
Secretário-Geral de Ministério, Secretário de  
Estado e secretário-Geral, que não seja membro do  
Poder Legislativo Federal ou Estadual, presidente,  
Secretário-Geral, Secretário e Superintendente de  
Órgãos da Administração Pública direta ou  
indireta, incluídas as Fundações instituídas pelo  
Poder Público 6 (seis) meses, reduzidos a 4  
(quatro) meses, quando candidato a cargo municipal;  
f) São inelegíveis os Oficiais-Comandantes de  
guarnições das Forças Armadas, de Polícias  
Militares de Estados, de Territórios e do Distrito  
Federal, de Corpos de Bombeiros Militares, salvo  
se se agregarem, com vencimentos, 6 (seis) meses  
antes do pleito; para os militares sem comando, o  
prazo de agregação, com as mesmas vantagens, é de  
3 (três) meses; os não eleitos serão  
automaticamente reintegrados à atividade, em suas  
respectivas Corporações, sem prejuízo funcional;  
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os eleitos passarão à reserva com os direitos  
adquiridos;  
g) são igualmente inelegíveis, no território  
de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes  
por consanguinidade, afinidade ou adoção, conforme a lei;  
h) são ainda inelegíveis os condenados em  
ação popular por lesão ou endividamento  
irresponsável da União, dos Estados e dos  
Municípios, salvo os reabilitados conforme a lei;  
i) os servidores civis não incluídos na  
alínea "e" serão licenciados, assegurada a  
remuneração que percebem, 3 (três) meses e até 30  
(trinta) dias após o pleito a que se candidatarem;  
j) lei complementar definirá outros casos e  
prazos de inelegibilidade.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao Capítulo IV - Dos Direitos Políticos, do Título II.  
A proposta segue as linhas gerais do Substitutivo com pequenas alterações.  
Em que pesem os argumentos do autor, entendemos que devem ser mantidas as redações atuais 
dos Capítulos IV e V do Título II do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32102 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescentar, no caput do art. 13, o adjetivo  
- "eleitoral" - aposto ao substantivo - "alistamento". 
Justificativa: 
Cumpre explicitar que espécie de alistamento é exigível para obtenção dos direitos políticos da 
cidadania. 
Parecer:   
   A emenda está atendida no § 2o., do art. 13.  
Favorável em parte. 
   
   EMENDA:32103 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescentar, no final do Parágrafo 8, letra c, do art. 13:  
"..., ou de empresas estatais ou de economia mista". 
Justificativa: 
O uso do poder de empresas estatais ou de economia mista como fator de “anormalidade e 
ilegitimidade das eleições” constitui vício não menor, senão maior, do que o de “cargo ou emprego 
públicos da administração direta ou indireta”. 
Parecer:   
   Pretende o autor acrescentar na alínea "d" do parágrafo 8o. do art. 13 a expressão "ou de 
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empresas estatais ou de economia mista."  
As referidas empresas são integrantes da administração indireta, não havendo necessidade de  
citá-las.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32105 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Alterar, no parágrafo 10 do Art. 13, a  
expressão - "já exercem" por: "já exerçam". 
Justificativa: 
Claro que o dispositivo visa a situações futuras, e não condições presentes. Caso, portanto, em que 
se impõe o verbo no futuro do subjuntivo. 
Parecer:   
   Trata-se de uma emenda de redação e a correção proposta se nos afigura, totalmente, procedente.  
Parecer favorável. 
   
   EMENDA:32182 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO IV DO TÍTULO II  
DOS DIREITOS POLÍTICOS  
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPÍTULO IV  
DO TÍTULO II DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO RELATOR  
CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SEGUINTE REDAÇÃO:  
TÍTULO II  
CAPÍTULO IV  
DOS DIREITOS POLÍTICOS  
Art. 10. - São assegurados os direitos do  
alistamento, do voto, da elegibilidade, da  
candidatura e do mandato, nos termos desta  
Constituição e da lei:  
§ 1o. - O sufrágio é universal e o voto  
igual, facultativo, direto e secreto.  
§ 2o. - O alistamento eleitoral é obrigatório  
para os maiores de dezoito anos, salvo os  
analfabetos, os maiores de setenta anos, e os  
incapazes por deficiência física.  
§ 3o. - Não podem alistar-se eleitores os que  
não saibam exprimir-se na língua portuguesa, nem  
os conscritos, durante o período de serviço  
militar obrigatório.  
§ 4o. - São condições de elegibilidade, a  
nacionalidade brasileira, a idade, o alistamento,  
a filiação partidária e o domicílio eleitoral pelo  
prazo mínimo de seis meses.  
§ 5o. - São inelegíveis os inalistáveis, os  
analfabetos e os membros de dezoito anos.  
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§ 6o. - São inelegíveis para os mesmos cargos  
o Presidente da República, os Governadores de  
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem  
os houver sucedido durante o mandato, sendo,  
entretanto, elegíveis para outros cargos, desde  
que renunciem aos seus no prazo de seis meses que  
antecede ao pleito.  
§ 7o. - Lei complementar estabelecerá outros  
casos de inelegibilidade e os prazos de sua  
cessação, levando em conta a vida pregressa dos  
candidatos, a fim de proteger:  
a) o regime democrático;  
b) a probidade administrativa;  
c) a normalidade e legitimidade das eleições,  
contra a influência do poder econômico ou o abuso  
do exercício de função, cargo ou emprego públicos  
da administração direta ou indireta;  
d) a moralidade para o exercício do mandato.  
§ 8o. - São inelegíveis para qualquer cargo,  
o cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até  
o segundo grau, afinidade ou adoção, do Prefeito e  
do Governador, ressalvados os que já exercem  
mandato eletivo.  
§ 9o. - São inelegíveis os condenados em ação  
popular por lesão à União, aos Estados e aos  
Municípios, salvo os reabilitados conforme a lei.  
§ 10. - O mandato eletivo poderá ser  
impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de até  
seis meses após a diplomação instruída a ação com  
provas conclusivas de abuso do poder econômico,  
corrupção ou fraude e transgressões eleitorais.  
§ 11. - A ação de impugnação de mandato  
tramita em segredo de justiça e convencido o juiz  
de que a ação foi temerária ou de manifesta má fé,  
o impugnante responderá por denunciação caluniosa.  
Art. 11 - É vedada a cassação de direitos  
políticos e a perda destes dar-se-á:  
I - pelo cancelamento da naturalização por  
sentença judicial transitada em julgado;  
II - pela incapacidade civil absoluta.  
Art. 12. - A sanção penal de suspensão dos  
direitos políticos depende do trânsito em julgado  
da sentença.  
Art. 13. - A lei não poderá excluir os  
militares, os policiais militares e os bombeiros  
militares do exercício de qualquer direito  
político, ressalvado o disposto nesta  
Constituição.  
Art. 14 - Nenhuma norma referente ao  
processo eleição poderá ser aplicada em qualquer  
eleição sem que a lei que a instituiu tenha, pelo  
menos, um ano de vigência. 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
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No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao Capítulo IV - Dos Direitos Políticos.  
A proposta segue as linhas gerais do Substitutivo, com pequenas alterações.  
Em que pesem os argumentos do autor, entendemos que deve ser mantida a redação atual do 
referido Capítulo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32291 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 13, Parágrafo 6o.  
Substitua-se pela seguinte a redação do  
parágrafo 6o. do artigo 13 do substitutivo da  
Comissão de sistematização:  
Art. 13 - ............................ 
Parágrafo 6o. - São elegíveis, para os  
mesmos cargos, por mais de um mandato,  
o Presidente da República, o Vice-Presidente da  
República, o Governador do Estado e Distrito  
Federal, o Prefeito e o Vice-Prefeito, e quem  
houver sucedido durante o mandato. 
Justificativa: 
A tônica nos trabalhos Constituintes tem sido o do permanente apelo à participação popular em todos 
os momentos da vida político-legislativo-administrativa do país. A prática não está correspondendo, 
porém, à teoria. Há contradição da parte do legislador quando junto à Assembleia Nacional 
Constituinte, pretende cercear o direito do povo de opinar e de escolher os seus governantes. 
Vejamos como a situação está colocada. O Parágrafo Sexto, do Artigo 13, do Substitutivo, dispõe que 
“são irreelegíveis para os mesmos cargos o Presidente da República, os Governadores de Estado e 
Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido durante o mandato”. Ora, esse dispositivo 
nada mais é do que uma tentativa de castração da vontade popular. Por que não o direito do povo de 
reeleger, por mais um mandato, o Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito 
Federal, e o Prefeito, se o governo de cada qual se mostra realizador, em perfeita consonância com 
os interesses da coletividade? Como o voto secreto é arma poderosa, cumpre somente ao povo dizer 
se quer, ou não, o continuísmo de tal ou qual administração. De pouco adiantará a insistência do mau 
governante em tentar reeleger-se. O povo o repelirá inexoravelmente nas urnas, como se fora um 
julgamento plebiscitário. Não há país civilizado que não admita a reeleição de titulares do Poder 
Executivo. Impedi-lo, no Brasil, é retrocesso, é primarismo. Entregue-se ao povo legítimo direito de 
dizer “sim”, ou “não”, àquele que detém o cargo de Presidente da República, Governador ou Prefeito. 
Sejamos honestos e corretos com a pregação que se faz sobre democracia participativa. Se a 
reeleição é um direito tradicional na esfera legislativa, por que suprimi-lo, antidemocraticamente, na 
esfera do Poder Executivo? Não podemos admitir dois pesos e duas medidas. Ou o direito é para 
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todos ou está-se favorecendo apenas um grupo, o que atentará sem dúvida, contra os princípios da 
justiça, de que todos são iguais perante a lei. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32447 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Capítulo IV do Título II:  
Que não seja incluída qualquer norma  
restringindo o direito de voto para cabos e soldados. 
Justificativa: 
Hoje, após a edição de Emenda Constitucional nº 25 de 1985, apenas os cabos e os soldados não 
podem votar. Estão em posições de inferioridade, junto com estrangeiros, os que não saibam exprimir 
a língua nacional e os privados de seus direitos políticos. São, em suma, párias sociais. 
Não subsistem as razões elitistas que fizeram, no passado, existir a restrição ao voto dos subalternos 
das Forças Armadas. 
Estamos reconstruindo a democracia em nosso País e aprimorando nossas instituições políticas. Por 
isso mesmo, acredito que esta sugestão será acolhida pelos nobres pares. 
Parecer:   
   A emenda não foi bem formulada pois não explicitou a que texto pretende modificar. Além do mais 
os parágrafos 3o. e 9o. do Art. 13 e o Art. 16 do Substitutivo dão àqueles dignos brasileiros, 
tratamento compatível com sua condição. 
   
   EMENDA:32492 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
O § 6o. do art. 13 do Substitutivo do Relator  
da Comissão de Sistematização passa a ter a  
seguinte redação.  
Art. 13.............................  
§ 6o - O Presidente da República, os  
governadores de Estado e do Distrito Federal, os  
prefeitos e quem os houver sucedido durante o  
mandato poderão ser reeleitos por uma única vez. 
Justificativa: 
Pretende-se com essa emenda evitar a cassação política de quem exercer algum dos cargos 
executivos mencionados e consolidar o princípio democrático de ser permitido as populações, julgar 
através do voto secreto, o desempenho dos seus administradores. A história mostra de forma 
irrefutável que o eleitor jamais reelege executivos incompetentes e relapsos. Por outro lado, a 
possibilidade de reeleição, por uma vez, para cargo de chefe de executivo da República, de Estado 
Federado ou Município funcionará como fator de estabilidade política, por permitir que boas 
administrações, possam continuar seu trabalho, evitando-se solução de continuidade que tantos 
prejuízos tem causado ao povo brasileiro. 
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Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32525 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   Substituir o parágrafo 6o., do Artigo 13,  
pela seguinte redação:  
Artigo 13 - ................................  
§ 6o. - Não podem candidatar-se para  
quaisquer cargos eletivos durante os seus  
mandatos, os ocupantes de cargos eletivos no Poder  
Executivo Federal, Estadual e Municipal. 
Justificativa: 
Dar moralidade ao sistema eleitoral porque, seja como for, o Poder Executivo influi direta ou 
indiretamente no processo. 
Parecer:   
   A emenda veda a candidatura dos ocupantes de cargos eletivos executivos durante o exercício do 
mandato.  
Somos favoráveis à candidatura para outros cargos desde que renunciem aos respectivos mandatos, 
seis meses antes do pleito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32526 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprimir o parágrafo 7o., do Artigo 13. 
Justificativa: 
Em virtude da emenda modificativa do § 6º, do mesmo artigo 13. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o parágrafo 7o. do artigo 13.  
Entendemos que o citado dispositivo deve ser mantido por enquadrar-se nos princípios que regem as 
inelegibilidades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32527 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   EMEDA ADITIVA  
Incluir no Artigo 13, o parágrafo 14, com a  
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seguinte redação:  
Artigo 13 - ................................  
............................................  
§ 14 - A Lei Complementar a que se refere o §  
8o., deste Artigo, estabelecerá que são  
inelegíveis, salvo se desincompatibilizarem por  
afastamento definitivo do cargo que ocuparem no  
prazo de 12 meses anteriores às eleições, os  
Ministros de Estado, Secretários-Gerais e  
Secretários, Secretários Estaduais e Municipais,  
Diretores-Gerais e Diretores, Superintendentes e  
Coordenadores, ou quaisquer outros cargos e  
funções equivalentes de Direção e Assessoramento,  
no Poder Executivo e no Judiciário, inclusive os  
Magistrados e os membros do Ministério Público, os  
das Fundações e os da administração direta e  
indireta, inclusive Bancos Oficiais. 
Justificativa: 
A moralidade da administração pública porque, seja como for, influi direta ou indiretamente, nas 
eleições. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda é típica da legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32620 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no capítulo IV - dos direitos  
políticos, título II, parágrafo 9o. do  
Art. 13 em substituição ao atual:  
"São alistáveis como eleitores os militares  
em geral, inclusive os integrantes das Polícias  
Militares". 
Justificativa: 
A Carta Política ainda vigente determina no § 2º de seu art. 147, que são alistáveis como eleitores os 
militares, desde que oficias, aspirantes a oficiais, guarda-marinha, subtenente ou suboficiais, 
sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para formação de oficiais. 
O texto constitucional, por conseguinte, exclui dentre os cidadãos alistáveis os cabos e soldados das 
três Forças Armadas e das Policias Militares dos Estados. 
Não conseguimos vislumbrar qualquer razão que justifique tal restrição, tão antidemocrática e que 
exclui do processo eleitoral milhares de cidadãos, que, pela lei maior, são como de segunda classe. 
Particularmente no momento histórico em que estamos a viver, com a restauração das liberdades 
democráticas e a elaboração de uma nova constituição, através da Assembleia Nacional Constituinte, 
é fundamental que o inalienável direito do alistamento eleitoral assegurado a todos os demais 
cidadãos brasileiros no gozo dos direitos políticos – seja estendido aos cabos e soldados das Forças 
Armadas e das Polícias Militares. 
Nessa conformidade, poderão eles, também participar da escolha de nossos dirigentes e 
representantes legislativo nos vários níveis. 
Na verdade, como já consignamos não se justifica, no atual momento da vida política nacional, que 
os bravos cabos e soldados do Exército, da Aeronáutica e das Polícias Militares continuem 
marginalizados no processo Político-eleitoral, devendo a eles, sem exceção, ser assegurado o direito 
ao alistamento eleitoral. 
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Tal é anelo desta proposição que por estar em plena sintonia com princípios democráticos, temos 
convicção merecerá o acolhimento da douta comissão. 
Parecer:   
   Pretende o autor que todos os militares sejam alistáveis, inclusive os conscritos.  
O Substitutivo acolhe a proposta de alistamento de todos os militares, com exceção dos que estão no 
serviço inicial, na qualidade de conscritos.  
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos, durante o período eleitoral, quando as 
Forças Armadas são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da ordem, são 
mobilizados para cumprir essa missão.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32698 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: § 10, Art. 13 Capítulo IV, Título II.  
Suprima-se o parágrafo 10 do artigo 13, do  
Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
Este parágrafo do art. 13 discrimina excessivamente os familiares de políticos, impedindo-os o 
exercício da política. 
Parecer:   
   Pretende a emenda suprimir o parágrafo 10 do artigo 13, que trata da inelegibilidade por 
parentesco.  
O pleito deve ficar livre da influência que os governantes sempre exerceram para eleger seus 
familiares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32725 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: § 6o. do Art. 13  
O § 6o. do Art. 13 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 13 - ............................ 
§ 6o. - O Presidente da República, os  
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os  
Prefeitos e quem os houver sucedido durante o  
mandato poderão ser reeleitos por uma única vez. 
Justificativa: 
Pretende-se com essa emenda evitar a cassação política de quem exercer algum dos cargos 
executivos mencionados e consolidar o princípio democrático de ser permitido as populações, julgar 
através do voto secreto, o desempenho dos seus administrados. A história mostra de forma irrefutável 
que o eleitor jamais reelege executivos incompetentes e relapsos. Por outro lado, a possibilidade de 
reeleição, por uma vez, para cargo de chefe de executivo da República, de Estado Federado ou 
Município funcionará como fator de estabilidade política, por permitir que boas administrações, 
possam continuar seu trabalho, evitando-se solução de continuidade que tantos prejuízos tem 
causado ao povo brasileiro. 
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Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32825 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA (art. 13, § 5o)  
"São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos". 
Justificativa: 
A supressão dos menores de dezoito anos decorre da sua absoluta desnecessidade uma vez que 
ditos menores já são inalistáveis. 
Quanto aos analfabetos sua inclusão é de mister porque supõe-se não ser intenção do Constituinte 
permitir a escolha de iletrados para provimento dos cargos eletivos. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir do texto do parágrafo 5o. do artigo 13 a expressão 'e os menores de 
dezoito anos'.  
Concordamos com os argumentos apresentados na justificação.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:32850 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 10 do artigo 13. 
Justificativa: 
Se aprovado o § 10 como redigido, configuraria grave violação do direito de cidadania. Seria a 
cassação dos direitos políticos de milhares de cidadãos brasileiros simplesmente por terem como 
parentes prefeitos ou governadores. Um verdadeiro absurdo. Lei Complementar deve tratar de casos 
de inelegibilidade específicos, a nível de parentesco, no âmbito do município ou do Estado, e não de 
forma genérica como do § 10. 
Parecer:   
   Pretende a emenda suprimir o parágrafo 10 do artigo 13, que trata da inelegibilidade por 
parentesco.  
O pleito deve ficar livre da influência que os governantes sempre exerceram para eleger seus 
familiares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32851 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 9o. do artigo 13. 
Justificativa: 
Cuida este parágrafo de inelegibilidade e, em virtude do § 8º ter remetido “outros casos de 
inelegibilidade” para a Lei Complementar, entendemos ser esse um dos casos a serem tratados em 
referida Lei. 
Parecer:   
   Visa a emenda à eliminação das restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições têm por objetivo preservar os quartéis da politização e evitar os inconvenientes das 
paixões políticas nas fileiras militares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33000 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Seja dada ao Parágrafo 9o., do artigo 13, a seguinte redação:  
§ 9o. - São ilegíveis os militares  
alistáveis, observadas para o militar em atividade  
as disposições seguintes:  
I - Serão agregados pela autoridade superior  
ao se candidatarem, permanecendo nesta condição, se  
eleitos, sendo promovidos apenas pelo critério de  
antiguidade;  
II - O tempo de exercício do mandato eletivo  
será contado para todos os efeitos legais, exceto  
para promoção por merecimento.  
III - Em caso de renúncia de mandato ou não  
reeleição, o militar será desagregado e  
reintegrado ao serviço ativo.  
IV - É facultada a opção pela remuneração do  
posto ou da graduação aos titulares de mandato  
municipal. 
Justificativa: 
Não podemos discriminar o servidor militar, privando-lhe da possibilidade de dar continuidade à sua 
carreira, no caso de renúncia do mandato ou não reeleição. 
Também não é justo obrigar o militar com menos de dez anos de serviço a pedir baixa, simplesmente 
por ser candidato a cargo eletivo. 
Preenche a melhor conveniência dar ao servidor público militar igual tratamento dispensado ao 
servidor civil. 
Não se pode permitir qualquer tipo de discriminação, visto que não será pelo uso da farda que o 
cidadão terá sufocadas as suas convicções. 
Parecer:   
   Visa a emenda à eliminação das restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições têm por objetivo preservar os quartéis da politização e evitar os inconvenientes das 
paixões políticas nas fileiras militares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33240 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o. do artigo 13.  
Dê-se ao § 1o. do artigo 13 a seguinte redação:  
§ 1o. - O sufrágio é universal, e o voto,  
igual, direto, secreto e proporcional para a  
Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e  
Câmaras de Vereadores. 
Justificativa: 
Essa emenda objetiva consagrar no texto constitucional o princípio do voto proporcional para as 
eleições para a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, que 
julgamos ser mais democrático e representativo. 
Parecer:   
   Pretende o autor introduzir o voto proporcional para as eleições para a Câmara Federal, as 
Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores.  
Nossa opção foi pelo sistema eleitoral misto, voto majoritário distrital e voto proporcional.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33356 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUPRIMA-SE O § 11 DO ARTIGO 13 DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR 
Justificativa: 
Se a Constituição fixar a inelegibilidade em razão de um dos delitos previstos na Legislação 
Ordinária, e não o fizer para os demais, estes estarão, ipso facto, sendo excluídos do rol de vedações 
que à lei cumpre estabelecer. 
Assim, uma vez que a legislação eleitoral deve definir detalhadamente, os requisitos para que os 
candidatos a cargos eletivos se habilitem, com base nos parâmetros constitucionais, deverá, também, 
se o quiser abranger a hipótese descrita no parágrafo em questão. 
A Constituição não se deve converter em um código eleitoral, pelo que se justifica a supressão 
pretendida. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o parágrafo 11 do artigo 13.  
Somos favoráveis à supressão do citado dispositivo por se tratar de matéria que deve ser disciplinada 
na lei complementar das inelegibilidades.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:33388 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao Art. 13 do Substitutivo a seguinte  
redação, renumerando-se os parágrafos:  
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Art. 13 - O sufrágio é universal e o voto  
direto e secreto. 
Justificativa: 
É necessário que se retire o disposto no artigo 13 do Substitutivo, de vez que, no texto da própria 
Constituição constam os institutos ali referidos, não sendo conveniente sua enumeração, que pode 
ser deficiente, por exemplo, quando não se refere, como direito político, à atividade partidária. Assim, 
passa o “caput” do artigo 13 a ter a redação do anterior parágrafo 1º, com uma modificação, 
renumerados os demais. A alteração mencionada é a supressão da palavra “igual”, com referência a 
voto. Este vocábulo, inusitado no Direito Brasileiro, poderá gerar equívocos, ou ser expletivo, o que 
contraria a técnica legislativa, principalmente em matéria constitucional. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao § 1o. do artigo 13 do Substitutivo, a fim de eliminar a 
palavra "igual".  
Entendemos que a redação do referido dispositivo deve ser mantida, uma vez que expressa todas as 
características do voto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33414 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 1o. do art. 13. 
Justificativa: 
O parágrafo foi integrado ao caput do art. 13. 
Parecer:   
   Estamos de pleno acordo com a emenda que propõe a supressão do parágrafo 1o., uma vez que o 
mesmo passou a integrar o caput do mesmo dispositivo. 
   
   EMENDA:33523 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 13, § 2o. e § 5o.  
Suprima-se no § 2o. a expressão "salvo os  
analfabetos" e no § 5o. suprima-se "os analfabetos". 
Justificativa: 
No § 2º, do art. 13, a pretexto, certamente, de poupar o analfabeto do dever de alistar-se, na verdade 
insinua-se a restrição ao seu direito de votar. É mais uma manifestação de preconceito contra essa 
categoria de brasileiros, que se viram sempre excluídos da cidadania. 
A intenção oculta do § 2º revela-se em toda sua crueza no § 5º. Aí já não há meias palavras, mas a 
cassação frontal do direito dos analfabetos à elegibilidade. 
Esses brasileiros, que cumprem todos os seus deveres de cidadãos, não podem ser punidos pela 
incapacidade do Estado em assegurar-lhes o direito à escola. 
Suprimam-se, pois, os parágrafos 2º e 5º. 
Parecer:   
   Pretende o autor excluir os analfabetos da facultatividade do alistamento e voto.  
Entendemos que a obrigatoriedade não deve atingir essas pessoas. Não há de nossa parte qualquer 
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preconceito nem restrição contra essa categoria de brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33565 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se complemento ao texto do  
parágrafo 2o. do art. 13 (Dos Direitos Políticos),  
para facultar aos maiores de dezesseis anos e  
menores de dezoito anos o voto, como segue:  
"§ 2o. - O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezoito anos e  
facultativos para os maiores de dezesseis anos e  
menores de dezoito, para os analfabetos, os  
maiores de setenta anos e os deficientes físicos." 
Justificativa: 
A juventude tem revelado, em nosso país como em todo o mundo democrático, cada vez maior 
interesse pela coisa pública, mormente nos seus aspectos propriamente políticos. 
Em nosso país os jovens vão se organizando em ALAS JOVENS dos Partidos Políticos, 
comprovando a assertiva anterior. 
Os avançados meios de comunicação conseguem transmitir grande motivação, na mente dos jovens, 
muito antes dos 18 anos, para a participação política pp. dita. 
Não há justificativa para recusar, aos que desejem alistar-se e votar, o exercício desse direito de 
cidadania, sob pena de frustrar a juventude que cedo desperta para as questões do bem comum. 
Esta proposta tem conteúdo e sentido profundamente democráticos e merecem adoção em benefício 
da sociedade civil que, cada vez mais necessita de fortalecer-se, demograficamente e 
intelectualmente, para tornar mais expressiva a manifestação do pensamento coletivo. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33644 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator -  
Título II - dos Direitos e Liberdades  
Fundamentais  
Capítulo IV  
Substitua-se o § 10 do Art. 13, pelo seguinte:  
§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade,  
afinidade ou adoção até o segundo grau, do  
Prefeito e do Governador, ressalvados os que já  
exercem mandato legislativo. 
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Justificativa: 
A ressalva mandato eletivo é ampla demais e tornaria inútil a inelegibilidade. 
A tradição é permitir a reeleição para mandato legislativo. 
Parecer:   
   A inelegibilidade por parentesco proposta pelo autor inclui somente os parentes do Governador e do 
Prefeito.  
Entendemos que os parentes do Presidente da República também devem ser incluídos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33653 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 13, Capítulo IV.  
- Suprima-se, do parágrafo 4o. do Artigo 13,  
Capítulo IV, do Projeto de Constituição, a  
expressão "a filiação partidária".  
- Acrescente-se artigo...13, a seguinte disposição.  
"§ - A lei regulará a inscrição do candidato  
avulso para qualquer nível de eleição": 
Justificativa: 
A proposta visa estabelecer a candidatura avulsa em qualquer nível de eleição: desde vereador até 
para a Presidência da República. 
Parecer:   
   A emenda institui o candidato extrapartidário.  
A filiação partidária deve ser mantida, tendo em vista o fortalecimento dos partidos políticos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33658 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Inclua-se, onde couber, no art. 13:  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, do Capítulo IV do  
projeto de Constituição.  
§ - os militares, sem distinção de categoria  
e patentes, são alistáveis e com direito de voto,  
exceto os conscritos durante o período de serviço  
militar obrigatório. 
Justificativa: 
Sendo o sufrágio universal o direito de todo os brasileiros, entendo que os militares também anseiam 
para ter este mesmo direito ao voto, independente de sua patente ou arma. 
Defendo a ideia de que, inclusive cabos e sargentos tenham este direito, estando os mesmos dentro 
do que anseiam a classe. 
Parecer:   
   O Substitutivo permite o alistamento e voto dos militares com exceção dos conscritos, estando, 
portanto, atendida a pretensão do autor.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:33686 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao § 4o. do artigo 13  
§ 4o. "São condições de elegibilidade: a  
nacionalidade brasileira, a cidadania, a idade, o  
alistamento, a filiação partidária e a prova de  
domicílio eleitoral, na circunscrição, por prazo  
mínimo de doze meses." 
Justificativa: 
A crise do sistema político de 1946 resultou também dos abusos que a não exigência do domicílio 
eleitoral provocava. Candidatos poderosos, sem nenhuma vinculação com os Estados ou regiões 
transferiam seus títulos eleitorais a fim de disputarem eleições, em detrimento dos candidatos 
integrados com os objetivos regionais ou estaduais. 
Em 1965, o Código Eleitoral introduziu a exigibilidade do domicílio eleitoral, pelo prazo mínimo de  
um ano. 
Agora, quando o Projeto introduz o sistema majoritário nas eleições de deputados federais e 
estaduais, mais uma razão para que o domicílio eleitoral seja o instrumento indispensável para 
preservar e estimular as verdadeiras lideranças do chamado “distrito”, evitando-se assim, que 
pessoas descompromissadas com a região decidam por elas candidatarem-se. 
O prazo de seis meses é pouco e contraproducente porque estimulará o carreirismo e o 
aventureirismo às vésperas das eleições. O prazo de um ano exigirá que o candidato mantenha o 
animus de se integrar aos objetivos e interesses da região ou circunscrição. 
Parecer:   
   Pretende o autor ampliar o prazo mínimo de domicílio eleitoral para um ano.  
A tendência do direito constitucional moderno é pela redução dos casos e prazos de inelegibilidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33813 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 13 § 2o.  
Dê-se ao § 2o. do art. 13 a seguinte redação:  
"§ 2o. - Têm direito a voto os maiores de  
dezesseis anos na data da eleição, alistados na  
forma da lei. O alistamento é obrigatório para  
todos os brasileiros, salvo as exceções previstas  
em lei, mas o voto é facultativo". 
Justificativa: 
Inserido em capítulo que trata dos “DIREITOS Políticos” do cidadão, o dispositivo assegura a todos 
os brasileiros, desde que contem dezesseis anos na data de eleição, o “DIREITO” de voto. 
Por ser um “DIREITO” o exercício do voto, consentâneo com os princípios democráticos, não se pode 
torna-lo, de fato, um “dever”, assegurando-se ao cidadão decidir, livremente, quanto ao seu exercício. 
Não se pode deixar de reconhecer a importância da máxima, a ser seguida, guardada e nunca 
olvidada, de que “a lei não pode ser imposta aos indivíduos, a não ser que eles estejam de acordo 
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com sua imposição”. A validade da lei, a força de onde ela tira sua legitimidade e marca-se de 
Justiça, é a concordância aos princípios elementares sobre os quais são elaborados. Não podem os 
imperativos legais emanarem de manifestações de apenas algum indivíduo ou inexpressivo grupo de 
indivíduos. 
Nem mesmo o caráter cogente que se manteve, nas últimas Cartas, com relação ao exercício do 
“DIREITO” de voto, impediu que grande parcela da população descumprisse o imperativo 
constitucional. Mesmo os que, por motivos os mais variados, sujeitam-se à formalidade do voto, seu 
repudio se manifesta através do voto “em branco”, a exemplo do que se viu, flagrantemente, nos 
últimos pleitos eleitorais importa ser realista. O voto, como “DIREITO”, é aceito pela população 
brasileira que, porém, abomina a “OBRIGAÇÃO” que se lhe tenta impingir. De que adianta manter a 
obrigatoriedade do voto, para apenas retirar das urnas um punhado de papel em branco? 
Pretender manter a obrigatoriedade do voto é manter-se afastado da realidade nacional, facilmente 
identificável em qualquer manifestação plebiscitaria. 
Propugna-se, ainda, pela redução da idade limite para o exercício do direito de voto, em consonância 
com manifestação expressiva da população, que pretende ver integrada no processo político parcela 
dominante de nossa juventude. 
Adite-se que a idade de dezesseis anos foi aceita na fase das Comissões como verdadeira conquista 
democrática, não se justificando o retrocesso estampado no substitutivo sem que sobre a matéria se 
pronuncie o Plenário. 
Parecer:   
   Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis anos, o direito de alistar-se eleitores e de 
votar.  
Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adquiriu a maturidade necessária para o exercício 
do voto, apesar da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da informação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33814 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 13 § 3o.  
Dê-se ao § 3o. do art. 13 a seguinte redação:  
"§ 3o. - não podem alistar-se os que não  
saibam exprimir-se na língua portuguesa". 
Justificativa: 
Suprime-se a referência aos “conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório”, como 
decorrência da emenda apresentada do art. 193. 
Retira-se a expressão “eleitoral”, verdadeiro pleonasmo, eis que o verbo “alistar-se”, colocado em 
capítulo relativo aos “Direitos Políticos”, não propicia qualquer dúvida da interpretação. 
Parecer:   
   Pretende o autor que não sejam alistáveis somente os que não saibam exprimir-se na língua 
portuguesa.  
Entendemos que não podem alistar-se eleitores os estrangeiros e os conscritos durante o período de 
serviço militar obrigatório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33815 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, § 4o.  
Dê-se ao § 4o. do art. 13 a seguinte redação:  
"§ 4o. - Lei complementar estabelecerá as  
condições de elegibilidade, tendo em vista a  
nacionalidade, a cidadania, a idade, o alistamento  
e o domicílio eleitoral na circunscrição, e a  
filiação partidária". 
Justificativa: 
Com a redação proposta busca-se imprimir à norma do dispositivo um sentido de princípio, 
remandando-se para a legislação ordinária, complementar, o estabelecimento das regras a serem 
seguidas, com evidente melhora na técnica legislativa. 
Parecer:   
   Pretende o autor remeter para a lei complementar o estabelecimento das condições de 
elegibilidade.  
Entendemos que a matéria, por sua importância, deve ser disciplinada na Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33816 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 13, § 7o.  
Incluam-se, entre os que se subordinam à  
norma do parágrafo, os Vice-Governadores e os  
Vice-Prefeitos. 
Justificativa: 
É lamentável que, no texto apresentado como substitutivo, nenhuma referência se tenha feito aos 
Vice-Governadores e aos Vice-Prefeitos, o que está sendo corrigido mediante apresentação de 
outras emendas. 
A presente proposta visa impedir que o Vice-Governador ou o Vice-Prefeito, sem precisar 
desincompatibilizar-se de seus cargos, possam se candidatar a Governador ou a Prefeito, ensejando 
manobras eleitoreiras por intermédio de seus cargos. 
Parecer:   
   Pretende o autor submeter os Vice às regras estabelecidas no parágrafo 7o. do artigo 13.  
Se o Vice não suceder o titular durante o mandato, não há razão para renunciar, no caso de 
concorrer a outro cargo.  
No caso de suceder o titular, ficará irreelegível.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33817 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, § 9o.  
Dê-se ao § 9o. do art. 13, a seguinte redação:  
" § 9o. - São elegíveis os militares  
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alistáveis, os quais serão agregados pela  
autoridade superior ao se candidatarem; se  
eleitos, passarão automaticamente para a  
inatividade quando diplomados; se não conseguirem  
eleger-se, retornarão, automaticamente, à atividade". 
Justificativa: 
Com a emenda proposta dá-se tratamento uniforme a todos os militares alistáveis, com exclusão, 
portanto, apenas dos que prestarem serviço militar obrigatório (objeto de outra emenda, tornando-o 
facultativo). 
Não existe qualquer justificativa que permita a diferenciação contida no presente texto. 
Corrige-se, também, a redação anterior, omissa em tratar da situação em que o militar não logra bom 
resultado no pleito eleitoral. 
Parecer:   
   Visa a emenda à eliminação das restrições impostas aos militares que pretendem se candidatar a 
cargos eletivos.  
Tais restrições têm por objetivo preservar os quartéis da politização e evitar os inconvenientes das 
paixões políticas nas fileiras militares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33818 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, § 12  
Dê-se ao § 12 do art. 13 a seguinte redação:  
" § 12 - o mandato eletivo poderá ser  
impugnado ante a Justiça Eleitoral anteriormente à  
diplomação, instruída a ação com provas  
conclusivas de abuso do poder econômico, corrupção  
ou fraude e transgressões eleitorais". 
Justificativa: 
Tendo em vista a notoriedade de que se reveste a campanha eleitoral, a impugnação do mandato, 
sob a alegação de corrupção, fraude ou transgressões eleitorais, assim como do abuso do poder 
econômico deve ser formulada incontinenti, descabendo aceita-la quando interposta após a 
diplomação pela Justiça Eleitoral. Não são os seis meses de prazo estabelecidos no projeto que irão 
coibir a prática de abusos eleitorais, aplicando-se, também aqui, o velho adágio: “Dormientibus non 
succurrit ius” (o Direito não dá amparo a quem lerda em seus atos). 
Parecer:   
   Pretende o autor alterar o prazo para impugnação de mandato.  
Somos pela redução de seis meses para quinze dias.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:33958 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se, no § 13 do art. 13, a expressão  
inicial "A ação de impugnação de mandato tramita  
em segredo de justiça e". 
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Justificativa: 
Se existe uma ação que deve merecer toda a publicidade e transparência é exatamente esta: nela 
estão previstos, como pressupostos, atos graves de corrupção. O povo deve ser totalmente 
informado do que ocorreu e da conduta dos magistrados eleitorais. 
Parecer:   
   A emenda fixa prazo para a ação de impugnação de mandato.  
Entendemos desnecessária a fixação do prazo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33984 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda de Sistematização e Redação  
Modifique-se e redistribua-se, com nova  
redação, a matéria constante dos Títulos I, II e  
III, do Substitutivo, com a renumeração dos  
artigos a partir do 6o. e mantido como Capítulo  
IV, do Título III, o atual Capítulo II, do mesmo  
Título, nos termos seguintes:  
"Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
[...]  
Seção II  
Dos Direitos Políticos  
Art. 28. - O sufrágio é universal e o voto  
igual, direto e secreto.  
§ 1o. - O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezoito anos, e  
facultativos para os analfabetos, os maiores de  
setenta anos e os portadores de deficiência física.  
§ 2o. - Não podem alistar-se eleitores os que  
não saibam exprimir-se na língua nacional, os que  
estejam privados dos direitos políticos e os  
conscritos, durante o período de serviço militar  
obrigatório.  
§ 3o. - São condições de elegibilidade a  
nacionalização brasileira, a cidadania, a idade, o  
alistamento, a filiação partidária e o domicílio  
eleitoral, na circunscrição, por prazo mínimo de  
seis meses.  
§ 4o. - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.  
§ 5o. - São inelegíveis, para os mesmos  
cargos e período imediatamente subsequente, o  
Presidente da República, os Governadores de Estado  
e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os  
houver sucedido durante o mandato, no período  
subsequente.  
§ 6o. - São também inelegíveis, para os  
demais cargos, o Presidente, o Governador e o  
Prefeito que não renunciarem a seus cargos até  
seis meses antes do pleito.  
§ 7o. - Lei complementar estabelecerá outros  
casos de inelegibilidade e os prazos de sua  
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cessação, a fim de proteger:  
I - o regime democrático;  
II - a probidade administrativa;  
III - a normalidade e legitimidade das  
eleições, contra a influência do poder econômico  
ou o abuso do exercício de função, cargo ou  
emprego públicos da administração direta ou indireta.  
§ 8o. - São inelegíveis, no território de  
jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes  
consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por  
adoção, do Presidente da República, de Governador  
de Estado, de Território ou do Distrito Federal,  
de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro  
de seis meses anteriores ao pleito, salvo se já  
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.  
§ 9. - São elegíveis os militares alistáveis  
com mais de dez anos de serviço ativo, os quais  
serão agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem; neste caso, se eleitos, passarão  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos de serviço  
ativo só serão elegíveis caso se afastem  
espontaneamente da atividade.  
§ 10. - O mandato eletivo poderá ser  
impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de  
seis meses após a diplomação, instruída a ação com  
provas conclusivas de abuso do poder econômico,  
corrupção ou fraude e transgressões eleitorais.  
§ 11. - A ação de impugnação de mandato  
tramita em segredo de justiça e convencido o juiz  
de que a ação foi temerária ou de manifestar má  
fé, o impugnado responderá por denunciação  
caluniosa.  
[...] 
Justificativa: 

1. O art. 1°, do Substitutivo é profundamente tautológico, ao dizer que o “Brasil é uma Nação 
fundada na Comunhão dos brasileiros, irmanados num povo que visa a construir uma sociedade 
livre, justa e solidaria”. Ora, a palavra Nação já significa comunhão nacional (cf. Carré de Malberg, 
Contribution a la Théorie Génerale de l’État, t. l. p.16). Por isso é que se diz que “Nação é um grupo 
de indivíduos que se sentem unidos pela origem comum, pelos interesses comuns e, 
principalmente, por ideais e aspirações comuns”. Falar em nação já é falar em comunhão de 
nacionais. Assim, “comunhão de brasileiros” já é, em si, a tradução de “Nação brasileira”. Nação é 
também um povo irmanado. Agora, o que é sem sentido, é falar em “comunhão de brasileiros, 
irmanados num povo”, até porque dá ideia de que são coisas diferentes: “brasileiros” e “povo”. 
Depois, vem o objetivo de construir uma “sociedade... solidária”. Ora, se afirma que o Brasil é uma 
Nação, parece fora de dúvida que nisso já se afirma também a exigência de uma sociedade 
solidária. E mais, “comunhão de brasileiros” também já traduz a ideia de sociedade solidária. O 
texto é, na verdade, repetição tautológica de expressões essencialmente idêntica, e o que é pior 
redutoras, como se o Brasil só fosse isso. Na verdade, repetição tautológica de expressões 
essencialmente idêntica, e o que é pior redutoras, como se o Brasil só fosse isso. Na verdade, o 
Brasil não é só “nação”. É um País (conjunto de povo e território). É Pátria. É um Estado Federal, 
isto é, o conjunto de população, território e governo independente. A nação nada mais é do que a 
substancia humana do Estado. A nação, assim, não é mais do que a substancia humana do Estado. 
A nação, assim, não é mais do que um aspecto do Brasil. Então, porque não traduzir logo no art. 1º 
da Constituição esse complexo de elementos que constitui o Brasil, inclusive seu nome político: 
República Federativa do Brasil, no qual se encontram sintetizados o elemento histórico (“Brasil”), a 
nação, o Estado, a forma de Estado (“República Federativa”), a forma de governo (“República”), 
acrescentando-se a natureza do regime adotado (“Estado Democrático de Direito”) e seus objetivos 
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e fundamentos. Com isso, dispensa-se o art. 2º, que, aliás, já está traduzido, no que tange aos 
elementos da Federação no art. 28, e no que tange ao regime representativo, no parágrafo único, 
do art.1º, mantido na proposta de emenda supra. 
2. A emenda proposta não é substitutiva, porque não altera, salvo em aspectos secundários, a 
substância do Substitutivo do Relator. Ela visa reorganizar o texto. É que o art.6º do Substitutivo 
reuniu 50 parágrafos em que existem direitos individuais, garantias constitucionais e até direitos 
econômicos e sociais, desordenadamente arrolados. Ele veio do Projeto “Hércules” que teve a 
preocupação de apresentar um texto com reduzido número de artigos, para o que usou método de 
subordinar a artigos matérias diversas em forma de parágrafo, como isso diminuísse o tamanho da 
Constituição. 
A proposta apresentada aqui é, pois, uma tentativa de reordenar sistematicamente o texto. 
3. O Substitutivo abre um título (o III) para as Garantias Constitucionais, nele só inclui algumas 
garantias, exatamente aquelas que a doutrina denomina “Remédios Constitucionais”. As demais 
garantias, contudo, foram alistadas no § 6º, como direitos individuais. São garantias individuais, 
como as garantias de estabilidade jurídica, as de acesso à Justiça, e as garantias penais, que a 
doutrina denomina “Direito de Segurança”. Ora, não é de boa técnica abrir Título para um tema 
constitucional, mas nele só incluir uma parte, deixando a outra fora. 
A proposta reorganiza a matéria, dando destaque aos direitos à vida, à igualdade, à liberdade e à 
propriedade em seções próprias, o que valoriza esses direitos fundamentais, assim como ao 
chamado Direito à Segurança, que é direito-garantia, pelo que se lhe deu um capítulo próprio no 
título das garantias constitucionais. 
4. Reestruturou-se, também, o Capítulo IV, do Título II, como a rubrica da Cidadania, mais 
amplo do que Direitos Políticos do Substitutivo, porque abrange estes, o direito de participação 
popular e partidos políticos, cada qual com uma seção própria. Importa observar a seção sobre a 
participação popular que acolhe o essencial da proposta popular sobre esse tema. Dá formulação 
ao referendo que no Substitutivo do Relator está referido na competência exclusiva do Congresso 
Nacional e na competência privativa do Presidente da República, mas não encontra formulado 
adequadamente em outro lugar. 
Observa-se também que a nova redação elimina o texto do caput do art.13, do Substitutivo que 
define os direitos políticos, indicando os institutos que entram nesse conceito, mas o faz 
inadequadamente, primeiro porque não tem qualquer sentido normativo, pois esse é um Conceito 
doutrinário que deve ficar para a doutrina. Não é definição normativa. Segundo porque o conceito 
dado é parcial, pois não abrange muitos outros direitos tidos como políticos, basta lembrar que o 
direito de criar partido político, o direito de filiar-se a partido político, etc. são direitos políticos e não 
estão incluídos no conceito do art.13. Se ele não tem valor normativo, o melhor é eliminá-lo do texto 
da Constituição. 

Parecer:   
   Dos nobres Deputados ANTÔNIO MARIZ e NELSON FRIEDRICH, com o apoiamento de outros 
cinco Constituintes, é a emenda em referência, que os autores justificam não como uma emenda 
substitutiva, "porque não altera, salvo em aspectos secundários, a substância do Substitutivo do 
Relator". Seu objetivo é "reorganizar o texto", sistematizando-o.  
O Relator apreciou o exaustivo trabalho e, na elaboração de seu novo Substitutivo, levará na devida 
conta o plano da reestruturação oferecido.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33996 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título II a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
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Título II  
Dos Direitos e Liberdades Fundamentais  
[...] 
Capítulo IV  
Dos Direitos Políticos  
Art. 13. São direitos políticos o  
alistamento, o voto, a elegibilidade, a  
candidatura e o mandato.  
§ 1o. O sufrágio é universal e o voto igual,  
direto e secreto.  
§ 2o. O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezoito anos,  
salvo os analfabetos, os maiores de setenta anos e  
os deficientes físicos.  
§ 3o. Não podem alistar-se eleitores os que  
não saibam exprimir-se na língua portuguesa, nem  
os conscritos, durante o período de serviço  
militar obrigatório.  
§ 4o. São condições de elegibilidade: a  
nacionalidade brasileira, a cidadania, a idade, o  
alistamento, a filiação partidária e o domicílio  
eleitoral, na circunscrição, por prazo mínimo de  
seis meses.  
§ 5o. São inelegíveis os inalistáveis, os  
analfabetos e os menores de dezoito anos.  
§ 6o. São irreelegíveis para os mesmos cargos  
o Presidente da República, os Governadores de  
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem  
os houver sucedido durante o mandato.  
§ 7o. Para concorrerem a outro cargos, o  
Presidente da República, os Governadores de  
Estado, do Distrito Federal e de Território, os  
Prefeitos devem renunciar a esses cargos seis  
meses antes do pleito.  
§ 8o. São inelegíveis os sócios ou  
proprietários de empresas concessionárias de  
serviços públicos.  
§ 9o. lei complementar estabelecerá outros  
casos de inelegibilidade e os prazos de sua  
cessação, levando em conta a vida pregressa dos  
candidatos, a fim de proteger:  
a) o regime democrático;  
b) a probidade administrativa;  
c) a normalidade e legitimidade das eleições,  
contra a influência do poder econômico ou o abuso  
do exercício de função, cargo ou emprego públicos  
da administração direta ou indireta;  
d) a moralidade para o exercício do mandato.  
§ 10. Só se suspendem ou se perdem os  
direitos políticos nos casos de:  
I - cancelamento da naturalização por  
sentença judicial transitada em julgado;  
II - incapacidade civil absoluta;  
III - condenação criminal, enquanto durarem  
seus efeitos.  
§ 11. A lei não poderá excluir os militares,  
os policiais militares e os bombeiros militares  
do exercício de qualquer direito político,  
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ressalvado o disposto nesta Constituição.  
§ 12. Nenhuma norma referente ao processo  
eleitoral poderá ser aplicada em qualquer eleição  
sem que a lei que a instituiu tenha, pelo menos,  
um ano de vigência.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas dos dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada a técnica legislativa nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   O nobre Senador JOSÉ RICHA, com sólido apoiamento de outros ilustres Constituintes, traz a 
exame extensa emenda voltada para o Título II do Substitutivo. A proposição contempla os aspectos 
de mérito do tema - DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS -, "as aspirações sociais do 
povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização adequada à 
técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados", justificam seus autores.  
A r. emenda constitui, sem dúvida, substantivo subsídio ao Relator, nesta fase de elaboração de seu 
segundo Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34012 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Altere-se a redação do § 10 do art. 13, por:  
§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o  
segundo grau, do Prefeito, Governador e Presidente  
da República, ressalvados os que já exercem  
mandato eletivo. 
Justificativa: 
Se fazer impedimentos classificando-se os cargos e funções a serem exercidas, é como retroagir o 
tempo das Castas e dos senhores feudais. 
Em tratando-se de um restabelecimento da democracia não poderemos insurgir na diferenciação 
entre Poderes, principalmente quando o grau de parentesco, para sua classificação, indifunde da 
posição ou função exercida por quem lhe deu origem. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República, está de acordo com o estatuído no Substituto. 
   
   EMENDA:34020 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se do § 2o. art. 13, o termo:  
"Salvo os analfabetos" 
Justificativa: 
Uma vez que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, não justifica excetuar-se do grupo, os 
analfabetos. 
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Em persistindo tal situação, teremos uma determinação optativa, o que não se coaduna com a 
reformulação constitucional. 
Parecer:   
   Pretende o autor excluir os analfabetos da facultatividade do alistamento e voto.  
Entendemos que a obrigatoriedade não deve atingir essas pessoas. Não há de nossa parte qualquer 
preconceito nem restrição contra essa categoria de brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34022 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do § 6o. do Art. 13, por:  
São ilegíveis para os mesmos cargos, o  
Presidente da República, os Governadores de  
Estado, do Distrito Federal e prefeitos, por um  
mandato subsequente: 
Justificativa: 
Impera que nesta reformulação Constitucional, haja a condição progressista de se reeleger àqueles 
que investidos em funções administrativas, a executaram de forma que um mandato subsequente 
dar-lhe-ia condições de continuidade de trabalho. 
Parecer:   
   A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos eletivos executivos.  
O instituto da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem se adapta à realidade político-
eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34250 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Alterar a redação do artigo 13, § 10,  
relativo aos Direitos Políticos, adotando-se a  
redação seguinte  
"São inelegíveis para qualquer cargo, o  
cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até o  
segundo grau, afinidade ou adoção, do Presidente  
da República, de Governador ou de Prefeito,  
ressalvados os que já exercem mandato eletivo". 
Justificativa: 
A emenda visa estender a inelegibilidade ao cônjuge e parentes do Presidente da República, que, 
com maior razão, não devem valer-se de tal situação como privilégio eleitoral. 
Parecer:   
   A proposta de inelegibilidade por parentesco apresentada pelo autor com a inclusão do Presidente 
da República, está de acordo com o estatuído no Substituto. 
   
   EMENDA:34267 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O art. 13 passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 13 - São direitos políticos o  
alistamento, o voto, a elegibilidade, a  
candidatura e o mandato.  
§ 1o. - O sufrágio é universal e o voto  
igual, direto e secreto.  
§ 2o. - O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezoito anos,  
salvo os analfabetos, os maiores de setenta anos e  
os deficientes físicos.  
§ 3o. - Não podem alistar-se os que não  
saibam exprimir-se na língua portuguesa.  
§ 4o. - São condições de elegibilidade: a  
nacionalidade brasileira, a cidadania, a idade, o  
alistamento, a filiação partidária e o domicílio  
eleitoral, na circunscrição, por prazo mínimo de  
seis meses.  
§ 5o. - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.  
§ 6o. - São irrelegíveis para os mesmos  
cargos o Presidente da República, os Governadores  
de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e  
quem os houver sucedido durante o mandato.  
§ 7o. - Para concorrerem a outros cargos, o  
Presidente da República, os Governadores de Estado  
e do Distrito Federal e os Prefeitos devem  
renunciar a esses cargos seis meses antes do pleito.  
§ 8o. - Lei complementar poderá estabelecer  
outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua  
cessação, na medida do necessário para proteger:  
a) o regime democrático;  
b) a probidade administrativa;  
c) a normalidade e legitimidade das eleições,  
contra a influência do poder econômico ou o abuso  
do exercício de função, cargo ou emprego públicos  
da administração direta ou indireta.  
§ 9o. - São inelegíveis para qualquer cargo,  
o cônjuge ou os parentes por consanguinidade, até  
o segundo grau, afinidade ou adoção, do Presidente  
da República, dos Governadores e Prefeitos, salvo  
os que hajam exercido mandato eletivo no período  
imediatamente anterior.  
§ 10 - São inelegíveis os condenados em ação  
popular por lesão à União, aos Estados, Distrito  
Federal, e aos Municípios, salvo os reabilitados  
conforme a lei.  
§ 11 - O mandato eletivo poderá ser impugnado  
ante a Justiça Eleitoral no prazo de até seis  
meses após a diplomação, instruída a ação com  
provas conclusivas de abuso do poder econômico,  
corrupção ou fraude e transgressões eleitorais.  
§ 12 - A ação de impugnação de mandato  
tramita em segredo de justiça e, se convencido, o  
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juiz de que a ação foi temerária ou de manifesta  
má fé, o impugnante responderá por denunciação  
caluniosa. 
Justificativa: 
Permaneceram inalterados o “caput” e os §§ 1º e 2º. 
Do § 3º eliminou-se a expressão “a eleitores” por motivo óbvio: quem é inalistável não é eleitor. 
Suprimiu-se também a restrição aos direitos políticos dos conscritos. Sobre serem militares 
temporários, sofreriam, com a restrição, odiosa discriminação em relação aos demais militares. 
Demais, a restrição aos conscritos conflita com o artigo 16. 
No § 2º está dito que o alistamento e o veto são obrigatórios aos maiores de 18 anos. Desnecessário, 
pois, repetir no § 5º que os menores de 18 anos são inelegíveis e inalistáveis. 
No § 8º deu-se nova redação com vistas a aprimorar seu conteúdo. 
No § 9º, a preocupação foi a de igualar as posições de militares que contam menos ou mais de dez 
anos de serviço. A discriminação com os primeiros é injustificável, á luz do preceito constitucional de 
que todos são iguais perante a lei. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao artigo 13 e parágrafos.  
A emenda segue a linha geral do Capítulo dos Direitos Políticos.  
As alterações propostas são em parte aceitáveis.  
No entanto, somos pela redação que o Substitutivo deu aos referidos dispositivos, que se encontram 
redigidos em conformidade com a técnica legislativa recomendada.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34510 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se aos Capítulos IV e V do Título II do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação unificada:  
Capítulo IV  
Da Participação Política  
Seção I  
Dos Direitos Políticos  
Art. 9o. - Tem direito de votar os  
brasileiros que, à data da eleição, sejam maiores  
de dezoito anos, alistados na forma da lei.  
§ 1o. - O alistamento e o voto são  
obrigatórios para todos os brasileiros de ambos os  
sexos, salvo as exceções previstas em lei.  
§ 2o. - Os militares são alistáveis, exceto  
os conscritos, durante o período do serviço  
militar obrigatório.  
§ 3o. - não poderão alistar-se  
a) os que não saibam exprimir-se na língua  
portuguesa,  
b) os que estiverem privados, temporária ou  
definitivamente, dos direitos políticos.  
§ 4o. - O sufrágio popular é universal e  
direto, e o voto secreto.  
Art. 10 - Só se suspendem ou se perdem os  
direitos políticos nos casos deste artigo.  
§ 1o. - Suspendem-se, por decisão judicial,  
nos casos de:  
I - incapacidade civil absoluta;  
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II - condenação criminal, enquanto durarem os  
seus efeitos:  
§ 2o.- Perdem-se nos casos de:  
I - perda da nacionalidade brasileira, nos  
termos do Artigo 8o.;  
II - recusa, baseada em convicção ou crença,  
ao cumprimento de obrigação legal a todos imposta  
e, também, da prestação alternativa, nos termos da  
lei, por ato do Presidente da República;  
III - aceitação de condecoração ou título  
nobiliárquico estrangeiro que importe restrição de  
direito de cidadania ou dever para com o Estado  
brasileiro, por ato do Presidente da República.  
Art. 11. São inelegíveis:  
I - os inalistáveis e os analfabetos;  
II - Para os cargos de Governador de Estado e  
Prefeito Municipal quem os houver exercido, por  
qualquer tempo, no período imediatamente anterior;  
III - quem, dentro dos seis meses anteriores  
ao pleito, houver sucedido ou tiver substituído os  
titulares dos cargos de Presidente da República,  
Governador de Estado ou Prefeito Municipal;  
IV - no território de jurisdição do titular,  
o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins,  
até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da  
República, de Governador de Estado ou Território,  
de Prefeito Municipal, ou de quem os haja  
substituído ou sucedido dentro dos seis meses  
anteriores ao pleito, salvo se já titular de  
mandato eletivo e candidato à reeleição.  
Art. 12. Cabe à lei complementar:  
I - dispor sobre:  
a) a especificação dos direitos políticos e  
de suas formas de exercício;  
b) as condições de reaquisição dos direitos  
políticos;  
II - definir, além dos previstos na  
Constituição, outros casos de inelegibilidade e os  
prazos de sua cessação, visando preservar  
considerando a vida pregressa do candidato:  
a) o regime democrático;  
b) a probidade administrativa;  
c) a normalidade e a legitimidade das  
eleições, contra a influência e o abuso do  
exercício de cargo, emprego ou função da  
administração direta ou indireta, ou do poder  
econômico;  
d) a moralidade para o exercício do mandato.  
III - estabelecer, além das previstas na  
Constituição, outras condições de elegibilidade,  
especialmente quanto ao domicílio eleitoral, à  
filiação partidária e à aprovação em convenção.  
Parágrafo Único - Os militares alistáveis  
terão elegibilidade, nas seguintes condições:  
a) o militar com menos de dez anos de serviço  
deverá, ao candidatar-se o cargo eletivo, pedir  
exclusão da atividade;  
b) o militar com dez ou mais anos de serviço  
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será, ao candidatar-se a cargo eletivo, afastado,  
temporariamente, da atividade e agregado para  
tratamento de interesses particulares, se eleito,  
será, no ato da diplomação, transferido para a  
inatividade, nos termos da lei.  
[...] 
Justificativa: 
A presente emenda dá uma nova redação aos Capítulos IV e V do Título II do Substitutivo do Relator, 
aperfeiçoando a redação e disciplinando os direitos políticos e os partidos políticos em consonância 
com o sistema parlamentarista de governo a ser adotado pela Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação aos Capítulos que tratam dos Direitos Políticos e dos 
Partidos Políticos.  
A emenda segue a linha geral do estatuído nos referidos Capítulos.  
As alterações propostas são em parte aceitáveis.  
No entanto, somos pela redação do Substitutivo, que entendemos estar redigida no interesse da 
classe política e dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34553 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 11 do art. 13.  
"§ 11 - São inelegíveis os condenados em  
ação popular por lesão à União, aos Estados e aos  
Municípios, decorrente de atos de corrupção, na  
forma que a lei dispuser". 
Justificativa: 
A proposta acima visa melhor qualificar as hipóteses em que a inelegibilidade poderá ocorrer nas 
circunstâncias apontadas. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda é típica da legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34608 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos parágrafos 3o. e 5o. do art. 13:  
"Art. 13. ..................................  
§ 3o. Não podem alistar-se os menores de  
dezoito anos, os que não saibam exprimir-se em  
língua portuguesa e os conscritos, durante o  
período de serviço militar obrigatório.  
§ 5o. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos." 
Justificativa: 
A especificação da idade mínima para o alistamento eleitoral são um lapso evidente. 
Parecer:   
   A emenda inclui entre os inalistáveis os que não saibam exprimir-se na língua portuguesa, os 
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conscritos, os menores de dezoito anos e considera inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.  
Entendemos que somente os estrangeiros e os conscritos não podem alistar-se eleitores. E incluímos 
entre os inelegíveis os menores de dezoito anos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34642 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 9o. do art. 13 a seguinte redação:  
"§ 9o. São elegíveis os militares alistáveis  
com mais de dez anos de serviço ativo, os quis  
serão agregados ao se filiarem a partidos  
políticos, pela autoridade superior ao se  
candidatarem; neste caso, se eleitos, passarão  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos de serviço  
ativo só são elegíveis caso se afastem  
espontaneamente da atividade. 
Justificativa: 
Para guardar coerência com o § 4º do art. 72. 
Parecer:   
   Pretende o autor que os militares elegíveis serão agregados a partir da filiação a partidos políticos 
quando se candidatarem.  
O Substitutivo acolheu a pretensão do autor, com poucas alterações na redação.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34643 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 10 do art. 13, a seguinte redação:  
§ 10 - São inelegíveis par qualquer cargo, o  
cônjuge ou os consanguíneos, até o segundo grau, e  
os parentes por afinidade ou adoção, do Prefeito e  
do Governador, ressalvados os que já exercem  
mandato eletivo. 
Justificativa: 
Pretende-se uma redução mais aprimorada. 
Parecer:   
   A inelegibilidade por parentesco proposta pelo autor inclui somente os parentes do Governador e do 
Prefeito.  
Entendemos que os parentes do Presidente da República também devem ser incluídos.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34877 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se, no § 6o. do art. 13, a expressão  
"durante o mandato". 
Justificativa: 
A emenda visa a tornar clara a regra de inelegibilidade. 
Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 6o. do artigo 13, a fim de aperfeiçoar sua 
redação, tornando-a mais clara e abrangente.  
Entendemos que deve ser mantida a redação atual, por ser clara, concisa e elaborada de acordo com 
padrões exigidos pela técnica legislativa.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34914 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   O Art. 13 do substitutivo do projeto de  
constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 13. ....................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. O alistamento eleitoral é obrigatório  
para os maiores de dezoito anos, salvo os  
analfabetos.  
§ 3o. Não podem alistar-se eleitores os que  
não saibam exprimir-se na língua portuguesa;  
§ 4o. São condições e elegibilidade: a  
nacionalidade brasileira, a cidadania, a idade, o  
alistamento, a filiação partidária e o domicílio  
eleitoral, na circunscrição;  
§ 5o. São inelegíveis os inalistáveis;  
§ 6o. ......................................  
§ 7o. Suprimido.  
§ 8o. Suprimido.  
a. Suprimido.  
b. Suprimido.  
c. Suprimido.  
d. Suprimido.  
§ 9o. Suprimido.  
§ 10. Suprimido.  
§ 11. Suprimido.  
§ 12. Suprimido.  
§ 13. Suprimido.  
.................................................. 
Justificativa: 
Com a nova redação ora apresentada, procura-se expungir o projeto de disposições pleonásticas e 
redundantes, e ainda dele retirar matéria que deverá ser objeto de legislação complementar. 
A título de exemplo de disposição redundante, aponta-se o § 5º, que diz o seguinte: 
§ 5º. São inelegíveis os inalistáveis, os analfabetos e os menores de dezoito anos. 
Ora, os analfabetos e os menores de 18 anos são inalistáveis, conforme o § 2º mesmo artigo. 
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Parecer:   
   Pretende o autor imprimir nova redação ao artigo 13 e parágrafos.  
A emenda segue a linha geral do Capítulo dos Direitos Políticos.  
As alterações propostas são em parte aceitáveis.  
No entanto, somos pela redação que o Substitutivo deu aos referidos dispositivos, que se encontram 
redigidos em conformidade com a técnica legislativa recomendada.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34972 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Ao art. 13:  
I - acrescente-se, no "caput", após o termo  
"alistamento" a palavra "eleitoral".  
II - Dê-se ao § 2o. a seguinte redação:  
"O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de 18 e facultativo  
para os maiores de 70 anos, os analfabetos e os  
deficientes físicos.  
III - acrescente-se no § 3o. após o termo  
"eleitores" a expressão "os menores de 18 anos",  
IV - suprima-se do § 5o. a referência dos  
menores de 18 anos.  
V - ordene-se os §§ na seguinte ordem:  
10. como 6o. 6o. como 9o.  
11. como 7o. 7o. como 10.  
9o. como 8o. 8o. como 11. 
Justificativa: 
Emenda apenas de aperfeiçoamento e ordenação de redação, sem alteração do mérito. 
Parecer:   
   O nobre constituinte Fernando Henrique Cardoso pretende renumerar os parágrafos do art. 13, e 
acrescentar no § 2o. as palavras "eleitoral" e os deficientes físicos. Além disso inclui no § 3o. após 
eleitores as expressões: "os menores de 18 anos" e suprime as mesmas expressões do § 5o. 
concordamos, em parte com a emenda, porém não podemos acolhê-la no seu todo por implicar 
alterações que não contribuiriam para melhorar o texto. 
   
   EMENDA:35051 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Ao art. 13  
No § 13 suprima-se a expressão:  
"Temerária ou" 
Justificativa: 
Na acepção jurídica, temerário significa ousadia em se fazer ou tentar fazer o que não é 
evidentemente disciplinado em lei, comportamento que pode ser qualificado como precipitado, 
descauteloso, atrevido, arriscado, mas nunca como calunioso. 
Parecer:   
   Trata-se de emenda de redação que visa a suprimir do parágrafo 13, do Art. 13, as expressões 
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"temerária ou" argumentando que ação temerária não pode ser englobada como calúnia.  
Concordamos em parte com a ponderação, pois realmente do ponto de vista estritamente técnico 
aquele tipo de propositura não deve ser capitulado como calúnia. Acontece, todavia, que o propósito 
do legislador na espécie, é impedir ações infundadas e as mais das vezes maldosos com o único 
objetivo de manchar a imagem do político perante a opinião pública. Sendo assim, preferimos manter 
o texto. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:00062 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Procede-se às seguintes alterações no projeto de Constituição:  
I - Dê-se ao caput do § 3o. do art. 16 a redação infra:  
"§ 3o. São condições de elegibilidade: a  
nacionalidade brasileira, a cidadania, estar no  
pleno exercício dos direitos políticos, o  
alistamento, domicílio eleitoral, na circulação,  
pelo menos durante os cinco meses anteriores ao  
pleito, e idade mínima, completada até a data-  
limite para os respectivos registros, conforme a  
seguir discriminado;  
II - Imprimir-se ao § 4o. do art. 16 a seguinte redação:  
"§ 4o. São inelegíveis os inalistáveis, os  
analfabetos e os que não tenham completado  
dezessete anos da data da eleição.  
II - Acrescente-se ao art. 19 o seguinte parágrafo:  
"§ 5o. É instituído o sistema de eleição  
primárias partidárias, na forma que a lei estabelecer.  
IV - Imprima-se aos § 1o. e 2o. do art. 91 a  
redação que se segue:  
"§ 1o. A eleição será realizada em dois  
turnos, mesmo que um dos candidatos obtenha a  
maioria absoluta dos votos, não computados os em  
branco e os nulos, no primeiro.  
"§ 2o. No segundo turno, dentro de trinta  
dias, concorrerão apenas os dois candidatos mais  
votados, sendo proclamado eleito o que obtiver a  
maioria dos votos válidos.'  
V - Dê-se ao art. 4o. do Ato das Disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias a seguinte redação:  
"Art. 4o. No dia 15 de novembro de 1988,  
realizar-se-ão eleições para Presidente da  
República, Senadores, Deputados Federais,  
Deputados Estaduais, Governadores, Prefeitos e  
Vereadores, para mandato de quatro anos, permitida  
a reeleição, devendo a posse dos eleitos ocorrer  
no dia 1o. de janeiro de 1989. 
VI - Inclua.se no Ato das Disposições Gerais  
e Transitórias os seguintes artigos:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 522  

 

"Art. O Tribunal Superior Eleitoral realizará  
plebiscito,90 (noventa) dias após a proclamação  
dos eleitos em 1988, para que os eleitores  
decidam sobre o sistema de governo.  
Parágrafo único. No caso da escolha recair no  
sistema presidencialista, nas eleições que se  
seguiram os vice serão eleitos em virtude da  
eleição dos candidatos a Presidente, Governador e  
Prefeito, com eles registrados.  
"Art. No dia da posse dos eleitos, em 1988,  
ficam extintos os atuais partidos políticos.  
Parágrafo único. A criação de novos partidos  
dar-se-á após o resultado do plebiscito que  
definir o sistema de governo, como determina a lei." 
Justificativa: 
O elenco de medidas de natureza política, que ora propomos, visa a estabilidade política do País, e 
ao resguardo de nossas instituições democráticas. 
O clamor público exige eleições gerais em 1988, tendo em vista que o regime de transição fracassou. 
A eleição de novos dirigentes e representantes do povo é o único caminho que poderá salvar o País 
do caos. E para que isso aconteça, todos devem fazer sacrifícios, inclusive os exercentes de cargos 
eletivos executivos e legislativos, renunciando ao restante de seus mandatos. 
Os partidos políticos devem ser extintos após as eleições de 1988, para que se aglutinem nas 
agremiações partidárias novas que forem criadas, políticos e grupos que partilham dos mesmos 
ideais e aspirações, a fim de que surjam partidos fortes e sólidos. 
O sistema de governo é outro ponto polêmico. Entendemos que o parlamentarismo não deve ser 
implantado antes do eleitorado manifestar-se no plebiscito que estamos propondo. É preferível 
consulta plebiscitária antes, do que depois de sua instituição. Os exemplos do passado levam-nos a 
esta conclusão. 
Com a mesma finalidade de contribuir para a modernização de nossas instituições democráticas, 
estamos propondo eleições primárias com o objetivo de evitar a imposição das cúpulas partidárias na 
escolha de candidatos a cargos eletivos. Nem sempre os candidatos indicados pelos partidos são os 
melhores. Muitos deles não representam os anseios do eleitorado. As prévias qualificam os 
candidatos de baixo para cima. Todos os filiados do partido devem participar da escolha dos 
candidatos. As democracias mais avançadas adotam o sistema de eleições primárias. 
Quanto às eleições para cargos eletivos executivos, entendemos que deve haver, necessariamente, 
dois turnos, para que o pleito seja mais democratizado e o eleito mais fortalecido, não deixando 
qualquer dúvida sobre sua vitória nas urnas. 
Outras alterações propostas se referem à redução da exigência de domicílio eleitoral para cinco 
meses e da idade do menor para dezessete anos para tornar-se elegível. Todas essas medidas 
visam o aperfeiçoamento da legislação eleitoral. 
Parecer:   
   Propõe o autor, com a presente emenda individual, alterar vários dispositivos do Projeto de 
Constituição, não havendo correlação entre alguns deles, o que contraria o disposto no item II do art. 
3o da resolução n. 3, de 1988, da Assembleia Nacional Constituinte.  
No exame do primeiro dispositivo que imprime nova redação ao caput do §§ 3o. do art. 16, 
verificamos que o autor pretende eliminar a filiação partidária como condição de elegibilidade e 
reduzir o prazo de domicilio eleitoral para cinco meses.  
A pretensão do autor não pode ser atendida por contribuir para o enfraquecimento dos partidos 
políticos. O prazo de domicílio eleitoral deve ser de seis meses.  
Os demais dispositivos não serão considerados por contrariarem o Regimento Interno.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00174 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do art. 16 do  
capítulo dos direitos Políticos; dê-se nova redação  
ao § 2o. do art. 4o. das disposições Transitórias,  
na forma seguinte:  
Capítulo IV  
Dos Direitos Políticos  
Art. 16 ................................. 
§ 5o. - São reelegíveis uma única vez, em  
eleição sucessiva, para o mesmo cargo, o  
Presidente da República, os Governadores de Estado  
e do Distrito Federal, os Prefeitos Municipais e  
quem os houver sucedido durante o mandato.  
Título IX  
Disposições Transitórias  
Art. 4o. ............................. 
§ 2o. - Os mandatos dos atuais Prefeitos,  
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de  
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos  
e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985,  
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1989, com a  
posse dos eleitos, facultada, em qualquer dos  
casos, a reeleição dos Prefeitos e Vice-Prefeitos. 
Justificativa: 
O princípio da reelegibilidade dos chefes de executivo é prática democrática consagrada no âmbito 
das nações desenvolvidas e democráticas, como comprova o exemplo dos Estados Unidos da 
América e da França. 
Em nada confronta com o princípio da alternância, sendo até, complementar a ele, pois se é garantia 
do povo haver alternância, deve, igualmente, ser prerrogativa sua optar no sentido de que ela não se 
realize limitada a possibilidade a uma única vez, como propomos. 
Com efeito, o povo tem o direito de optar pela reeleição de um chefe de executivo cuja administração 
se revelou satisfatória. Da mesma forma, o governante tem o direito de se submeter ao supremo 
julgamento das urnas, ao final de sua gestão. 
Diante da possibilidade de reeleição, o povo votará com mais critério, pois seu voto, se vitorioso, 
criará um candidato natural às próximas eleições. O governante, por sua vez, administrará melhor e 
evitará abusos, para voltar a merecer a confiança popular. Finalmente, os agentes fiscalizadores 
institucionais e de opinião permanecerão mais atentos durante todo o mandato, exercendo vigilância 
implacável. 
O argumento de que a reeleição induziria a utilização frenética da máquina administrativa para fins 
eleitorais não procede. Primeiro, porque esse tipo de ação é problema que transcende a 
reelegibilidade, devendo ser coibido com ou sem ela, com o fortalecimento do princípio republicano 
do primado da lei. Depois, porque o governante ficará muito menos à vontade para usar a máquina 
administrativa em seu proveito eleitoral pessoal do que o ficaria para usá-la no proveito eleitoral de 
um correligionário. Sendo candidato, ele próprio, à reeleição, o chefe do executivo estará no foco das 
atenções dos órgãos de fiscalização e da opinião pública. 
A disposição transitória que, pretendemos, garanta aos atuais prefeitos igual direito à reeleição é uma 
questão de justiça. É fato notório que os governantes municipais têm governado em tempos difíceis e 
penosos. Boa parte de seu mandato, inclusive, transcorre ainda sob o regime autoritário, com todo o 
arbítrio federal então dominante. 
Com efeito, além de outros desmandos sofridos, os prefeitos conviveram e ainda convivem com um 
sistema ultracentralizado de tomada de decisões públicas e com uma consequente brutal escassez 
de recursos. Mesmo assim, sustentaram a responsabilidade de seus cargos prestando contas à 
população e fazendo o possível e o impossível para atender às suas demandas. 
Nesse árido período, ainda assim foram reveladas, no âmbito municipal, notáveis vocações e talentos 
administrativos, bem como jovens lideranças executivas. Quadros que padecerão o ostracismo ou 
desviarão seus rumos para o plano legislativo por falta de oportunidade de continuar administrando 
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suas comunas. Isto acirrará as disputas partidárias internas por vagas na legenda e fará com que 
homens de inequívoco potencial administrativo abracem funções diversas daquelas para as quais 
revelaram aptidão. 
Pelo fortalecimento da prática democrática e pelo reconhecimento ao esforço dos atuais prefeitos, 
esperamos o acolhimento da proposta. 
Parecer:   
   Cuida a emenda de reeleição.  
O sistema eleitoral brasileiro não adota o instituto da reeleição.  
Embora muitas nações democráticas consagrem em suas Constituições a reeleição, no Brasil, ainda 
em fase de democratização, pode ocorrer desvirtuamento do processo eleitoral, ensejando o 
continuísmo a colocação da máquina administrativa a serviço dos governantes nas campanhas 
eleitorais, e comprometendo assim a lisura do pleito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00175 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do Parágrafo 1o., do  
Artigo 16, do Capítulo IV, dos Direitos Políticos,  
do Título II, dos Direitos e Garantias Fundamentais  
Modifique-se, no parágrafo 1o., do artigo 16,  
sua redação, adotando-se a seguinte:  
§ 1o. O alistamento eleitoral é obrigatório e  
o voto facultativo para os maiores de dezoito anos  
e facultativos para os analfabetos, os maiores de  
setenta e os menores a partir de dezesseis anos.  
§ 2o.................................." 
Justificativa: 
O voto facultativo está consagrado constitucionalmente nas democracias mais avançadas e tem se 
mostrado princípio dos mais eficazes ao aprimoramento das instituições democráticas de diversos 
países. Como direito do cidadão, deve ser exercido na sua plenitude, não podendo, 
consequentemente, ser imposto ou obrigatório, sob pena de descaracterização ou desvirtuamento de 
seus objetivos. 
Quanto mais livre for o exercício desse direito, mais consciente e representativo será p voto, 
beneficiando a democracia com um todo que se verá fortalecida e respaldada na vontade livre e 
soberana dos cidadãos. 
Impô-lo à população seria negar os princípios básicos de liberdade de manifestação que se pretende 
assegurar num regime democrático. 
A participação política de um país se amplia na proporção direta do fortalecimento ideológico dos 
partidos. 
Pessoas politicamente esclarecidas exercerão seu direito de voto independentemente de sua 
obrigatoriedade ou não, conscientes de que este é o instrumento efetivo de que dispõe para, ainda 
que indiretamente, determinarem o destino de seu país a nível político, econômico e social. Estão 
delineadas aí algumas das razões que nos levam à elaboração da presente emenda cuja inserção no 
texto constitucional entendemos ser de fundamental importância. 
Parecer:   
   Propõe o autor o voto facultativo para os maiores de 18 anos.  
Entendemos que o exercício do voto é um direito-obrigação só executável aos já muito avançados em 
idade e a relativamente capazes como os maiores de 16 e menores de 18 anos de idade, e aos 
analfabetos.  
Por essa razão somos contrário à Emenda.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00203 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a parte final do § 9o. do art. 16 do  
projeto de constituição.  
Fica suprimida a parte final do § 9o. do art. 16  
do projeto de constituição que tem a seguinte redação  
"..., ressalvados os que já exercem mandato eletivo." 
Justificativa: 
A Constituição atual, mesmo com sua flexibilidade no que diz respeito aos direitos políticos, considera 
inelegível para qualquer cargo, no território de jurisdição do titular, o cônjuge ou parentes até o 
segundo grau, por consanguinidade, afinidade ou adoção, do Presidente da República, do 
Governador e do Prefeito que tenham exercido mais da metade do mandato. 
Desta forma ainda acontecem neste país artimanhas de políticos detentores de mandatos executivos, 
principalmente prefeitos de cidades do interior, onde simulam divórcios para elegerem as esposas e 
se perpetuarem no poder, praticando os maiores desmandos administrativos já verificados na história, 
sem qualquer penalidade ou sanção. 
Com a ressalva contida no artigo 16, § 9º do Projeto de Constituição que abre um leque para pais e 
filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs e tantos outros membros de uma mesma família venham a 
suceder Prefeitos, Governadores e até ao Presidente da República. 
No final do § 9º do art. 16 do Projeto de Constituição, após proibir que os parentes sejam sucessores 
de detentores de mandados executivos, diz: ressalvados os que exercem mandato eletivo. 
Sabemos que quase todos os Prefeitos, Governadores e até o Presidente Sarney têm irmãos, filhos e 
pais exercendo mandados eletivos, sem dúvidas, serão essas figuras os seus sucessores e vice-
versa.  
Para elidir este abuso, devemos suprimir a parte final do § 9º, do art. 16 do Projeto de Constituição. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir da parte final do § 9o. do artigo 16 a expressão "ressalvados os que já 
exercem mandato eletivo".  
Não se pode negar aos que já exercem mandato eletivo o direito de concorrer à sua própria reeleição, 
com observância do disposto no § 5o. do artigo 16.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00211 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA, ao Substitutivo às Emendas de  
Plenário aprovado pela Comissão de Sistematização  
"Projeto de Constituição (A), o seguinte:  
Capítulo IV - Dos Direitos Políticos  
Art. 16 ............................. 
§ 9o. - São inelegíveis para qualquer cargo, no  
território de jurisdição do titular, o cônjuge ou  
os parentes até segundo grau, por consanguinidade,  
afinidade ou adoção, do Presidente da República,  
do Governador e do Prefeito que tenham exercido  
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mais de 3/4 (três quartos) do mandato, ressalvados  
os que já exercem ou hajam exercido mandato eletivo. 
Justificativa: 
A dilatação do prazo do exercício do mandato para ¾ partes, justifica-se, além de outras razões, pelo 
fato de que a desincompatibilização de Ministros e Secretários de Estado é de apenas 9 (nove) 
meses para que possam disputar cargos eletivos. Dessa forma exigir um prazo maior para que o 
cônjuge ou os parentes até segundo grau, por consanguinidade, afinidade ou adoção possam 
disputar eleição de Presidente da República, Governadores de Estado e de Prefeito Municipal 
constitui uma discriminação odiosa, incompatível com os princípios da ISONOMIA. 
Parecer:   
   Pretende o autor substituir do texto do § 9o. do artigo 16 a expressão "mais da metade do mandato" 
por "mais de três quartos do mandato".  
Somos pela manutenção da redação atual que diz "mais da metade do mandato", por se adaptar 
melhor à legislação eleitoral.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00272 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   No capítulo IV, "Dos Direitos Políticos",  
Art. 16, § 9o., do Projeto de Constituição,  
substitua-se a redação pelo texto:  
§ 9o. - "São inelegíveis para qualquer cargo,  
no território de jurisdição do titular, o cônjuge  
ou os parentes até segundo grau, por  
consanguinidade, afinidade ou adoção, do Presidente  
da República, do Governador e do Prefeito que  
tenham exercido mais da metade do mandato,  
ressalvados os que exercem ou hajam exercido  
mandato eletivo." 
Justificativa: 
A redação do parágrafo das inelegibilidades não é mudada em seu conteúdo geral, pois permanece a 
mesma, exceto no final em que se ressalva os que, no momento da promulgação da nova 
Constituição, já exercem mandato e que, sem tal ressalva, ficarão impedidos de concorrer aos cargos 
eletivos ali mencionados, evitando-se, assim, que os mesmos sejam obrigados a renunciar, 
forçosamente, cargos em que atualmente cumprem mandato. 
Parecer:   
   Visa a presente Emenda, acrescentar a expressão "ou Hajam Exercido", ao Parágrafo 9o. do Art. 16 
do Projeto de Constituição.  
Ao nosso ver a matéria conflita com os critérios já analisados em fases anteriores para a elaboração 
do referido projeto.  
Portanto, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:00357 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Altere-se a redação para:  
Art. 16. ....................................  
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§ 1o. O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezoito anos e  
facultativos para os analfabetos e os maiores de  
setenta anos.  
§ 3o. ......................................  
V - Vereador: dezoito anos  
§ 4o. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
Justificativa: 
Estamos propondo a supressão do trecho que permite o alistamento eleitoral e o voto facultativo para 
os menores de idade, a partir de dezesseis anos, retornando à redação do Segundo Substitutivo do 
Relator (§ 1º, 3º e 4º do Art.13): 
Recentemente, uma das maiores autoridades no assunto, o Dr. Alyrio Cavallieri, que foi, por mais de 
uma década Juiz de Menores no Estado do Rio de Janeiro, assim se expressou sobre o assunto em 
matéria publicada no Jornal do Brasil do dia 07/11/87: 
“A Comissão de Uniformização (enganou-se, quis dizer Sistematização) da Constituinte aprovou, por 
equivoco, o voto aos 16 anos de idade. Trata-se de um engodo que espero seja rejeitado, 
principalmente pelos jovens”. 
Mais a seguir continua: 
“Votar aos 16 anos não interessa a ninguém: as escolas e os lares serão invadidos pelos caçadores 
devotos, haverá intranquilidade e agitação. Seria uma forma de diminuir o tempo na juventude, na 
vida do jovem. Que a Constituinte corrija o erro é o que peço a Deus”. 
Não nos parece também haver lógica, quando encontramos no Substitutivo o Art. 266 com a seguinte 
redação: 
“São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas de legislação 
especial”. 
Então o jovem entre 16 e 18 anos não tem maturidade suficiente que lhe permita distinguir o certo do 
errado no que concerne à parte criminal, mas eleitoralmente tem condições de distinguir o bom do 
mau candidato? 
Vamos parar de demagogia. 
Constituição é coisa séria. 
Parecer:   
   A Emenda trata de voto obrigatório e facultativo, idade do vereador e elegibilidade, alterando 
dispositivos do artigo 16.  
Somos pelo voto facultativo apenas para os analfabetos e os maiores de setenta, concordando com o 
autor. Também concordamos com a alteração do §4o., tornando inelegíveis os inalistáveis e os 
analfabetos.  
No que se refere à idade do candidato a vereador, entendemos que o limite deve ser estabelecido 
nas Constituições Estaduais, daí por que - infelizmente - temos que opinar pela rejeição, uma vez que 
a emenda é divisível. 
   
   EMENDA:00459 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 16 - § 6o.  
O § 6o. do art. 16 do Projeto de Constituição  
(A) passa a ter esta redação:  
Art. 16. ....................................  
§ 6o. Para concorrer a outro cargo, o  
Presidente da República deve renunciar ao mandato  
até seis meses antes do pleito e os Governadores  
de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos  
devem licenciar-se até três meses antes da eleição. 
Justificativa: 
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Estamos vivendo um processo de aperfeiçoamento de nossas instituições políticas. Devemos buscar 
o melhor para que elas sejam duradouras. 
Um Deputado ou Senador, por exemplo, que queira candidatar-se a um cargo de Prefeito, 
Governador ou Presidente da República não necessita renunciar ao seu mandato. Disputa o pleito e, 
se derrotado, continua a exercê-lo auxiliando a tarefa da construção política do país. Do mesmo 
modo, no meu entender, devemos exigir que os Governadores e os Governadores e os Prefeitos 
possam disputar outros cargos, caso o queiram fazer, sem que isso implique na perda de seu 
mandato: basta uma simples licença. Com essa proposição, buscamos não afastar da vida pública 
inúmeros e bem-sucedidos políticos que muito têm, ainda, para oferecer ao nosso sistema 
democrático. 
Parecer:   
   Pretende o autor que os ocupantes de cargos eletivos executivos, com exceção do Presidente, se 
licenciem ao invés de renunciar, para concorrer a outro cargo.  
Entendemos que deve ser mantida a redação do § 6 do art. 16, por contribuir para a moralidade e a 
lisura do pleito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00460 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao item III, Art. 16, do Projeto de  
Constituição (A), da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"III - Prefeito: vinte e um anos." 
Justificativa: 
Os jovens com 21 anos, que colaboram para o desenvolvimento nacional, com responsabilidade, 
esforço e disciplina devem ter o direito de se candidatar nas eleições às Prefeituras Municipais. 
Segundo Clóvis Bevilácqua, se a maioridade é dada aos dezoito anos para votar, ser votado para 
Deputado Federal, inclusive, com o legitimo direito a escolher seus representantes aos mais altos 
cargos, nada mais justo que assegurar ao jovem de vinte e um anos – como propõe o Relator, 
Constituinte Bernardo Cabral, em seu Projeto de Constituição (A), da Comissão de Sistematização, a 
idade de vinte e um anos para os cargos de Deputado Federal e Estadual – o direito a se candidatar 
às Prefeituras Municipais. 
Parecer:   
   O autor propõe a redução da idade mínima de 25 anos para 21 - como condição de elegibilidade 
para Prefeito.  
Na idade proposta, o jovem ainda não adquiriu maturidade para exercer cargo eletivo executivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00481 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dê-se ao § 5o. do art. 16 do Projeto de  
Constituição A, a seguinte redação:  
"Art. 16. - .....................................  
§ 5o. - O Presidente da República, os Governadores  
de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e  
quem os houver sucedido, ou substituído, são  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 529  

 

reelegíveis para o período subsequente por uma  
única vez, desde que se afastem seis meses antes  
da eleição." 
Justificativa: 
A admissão da reeleição, por um período, é coerente com a experiência democrática. O único 
argumento que aparentemente prosperaria no sentido de condenação dessa reeleição, por uma única 
vez – o que a máquina administrativa seria posta à serviço da reeleição – não tem significação, visto 
que, na hipótese de vedação da reeleição para o mesmo cargo, a mesma máquina administrativa 
poderia ser colocada a serviço do candidato apoiado pelo Presidente da República, Governador ou 
Prefeito. A abertura da possibilidade de reeleição ensejará o julgamento popular daquele que, no 
período anterior, exerceu a chefia do Executivo, permitindo, destarte, uma escolha, pelo voto do povo, 
mais firme, segura e legítima. 
Parecer:   
   Cuida a emenda de reeleição.  
O sistema eleitoral brasileiro não adota o instituto da reeleição.  
Embora muitas nações democráticas consagrem em suas Constituições a reeleição, no Brasil, ainda 
em fase de democratização, pode, ocorrer desvirtuamento do processo eleitoral, ensejando o 
continuísmo, a colocação da máquina administrativa a serviço dos governantes nas campanhas 
eleitorais comprometendo a lisura do pleito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00575 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARIA LÚCIA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Acrescenta expressões ao § 3o. do art. 16, do  
Projeto de Constituição (A), na forma que segue:  
Art. 16 - ..................................  
§ 3o. - São condições de elegibilidade: a  
nacionalidade brasileira, a cidadania, estar no  
pleno exercício dos direitos políticos, o  
alistamento, a filiação partidária, domicílio  
eleitoral na circunscrição, pelo menos durante os  
seis meses anteriores ao pleito quando municipal e  
de doze meses nos demais casos, e idade mínima,  
completada até a data-limite para os respectivos  
registro, conforme a seguir discriminado:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................ 
Justificativa: 
A legislação atual já prevê o domicílio eleitoral de doze meses, tanto nas eleições de âmbito federal, 
estadual ou municipal. 
Na modificação prevista pela nossa emenda aditiva, para seis meses de domicílio eleitoral nas 
eleições municipais e de doze meses nas federais e estaduais, pretende-se, dentro de uma lógica 
diferenciativa, contrabalançar as posições de umas e de outras. 
Há, pois, nisto um senso de naturalidade e equilíbrio entre as condições de exigência para seis 
meses de domicílio eleitoral nas eleições municipais e de doze meses nas estaduais e federais. 
Parecer:   
   Pretende a autora que a exigência de domicílio eleitoral seja de seis meses nas eleições municipais 
e doze meses nas estaduais e federais.  
Entendemos que a vigência deve ser de seis meses para os candidatos disputarem qualquer cargo 
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eletivo. Não concordamos com a modificação proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00606 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Dê-se aos incisos I e II do § 3o. do art. 16  
do projeto de Constituição "A" da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
"§ 3o. - ....................................  
I - Presidente da República: trinta e cinco anos;  
II - Governador de Estado e Senador da  
República: trinta anos;" 
Justificativa: 
O objetivo precípuo desta Emenda é determinar a idade mínima de trinta anos para os Senadores da 
República, ao invés dos trinta e cinco propostos pelo Projeto de Constituição “A”. Já fizemos 
tentativas anteriores no mesmo sentido, sem, contudo, lograr êxito. Queremos, entretanto, insistir 
nesta Emenda. 
Na atual Constituição (art. 41, caput) e desde a de 1891, a exigência é de idade mínima de trinta e 
cinco anos. Recentemente, entretanto, se fez uma redução de vinte e quatro para dezoito anos para a 
idade mínima exigida para Deputado Federal, e nesta Assembleia Nacional Constituinte já há 
Deputados Constituintes com menos de vinte e quatro anos. Atentando-se para o fato de que o Brasil 
é uma nação com mais da metade de sua população constituída de jovens, não há porque não se 
permitir que jovens de trinta anos sejam Senadores da República, pelas mesmas razões que levaram 
os ilustres membros da Douta Comissão de Sistematização a permitir que a idade mínima para 
Governador de Estado seja também de trinta anos. 
Parecer:   
   O autor propõe a redução da idade mínima - de 35 anos para 30 -, como condição de elegibilidade 
para Senador.  
A tradição política brasileira recomenda a idade mínima de 35 anos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00618 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o texto do parágrafo 9o., do  
art. 16, dos Direitos Políticos, capítulo IV, pelo  
texto abaixo:  
Art. ........................................  
§ 9o. - São inelegíveis para qualquer cargo,  
no Território de Jurisdição do Titular, o cônjuge  
ou os parentes até segundo grau, por  
consanguinidade, afinidade ou adoção, do  
Presidente da República, do Governador e do  
Prefeito que tenham exercido mais da metade do  
mandato, ressalvados os que já exercem mandato  
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eletivo e para o mesmo cardo, desde que não haja  
outro impedimento legal. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Propõe o autor nova redação para o § 9o. do art. 16, acrescentando na parte final a expressão "e 
para o mesmo cargo, desde que não haja outro impedimento legal."  
Somos favoráveis à emenda nos termos do parecer à emenda 00873-9.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00681 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 16.  
Acrescente-se parágrafo com a seguinte redação:  
"§ 11. Perderá o mandato quem se filiar a partido  
diverso daquele pelo qual se apresentou a  
sufrágio, salvo em caso de extinção do anterior." 
Justificativa: 
Sem dúvida alguma, a regra acima contribuirá para devolver a seriedade e a credibilidade no 
exercício da atividade política, prestigiando os partidos, que, em última análise, são os verdadeiros 
titulares dos mandatos. 
Não é concebível que a própria legislação tutele a infidelidade e a traição, transformando as legendas 
partidárias em eventuais siglas sujeitas à locação. 
O instituto acima empregado encontra similar na constituição portuguesa. 
Parecer:   
   A presente emenda propõe seja inclusa, na Constituição, regra dispondo sobre a perda de mandato 
na hipótese de o titular optar por partido diverso daquele pelo qual se apresentou a sufrágio, salvo em 
caso de extinção do anterior.  
Ainda que a proposta contém aspectos dignos da maior consideração, ele se choca com a linha de 
caráter liberal que inspirou o Projeto. Da orientação adotada resultou a regra constante do art. 49 do 
ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00733 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do artigo 16 do Projeto de  
Constituição (A) a redação abaixo e acrescente-se  
o seguinte § 6o., ao mesmo artigo, renumerando-se  
o atual parágrafo 6o. e subsequentes:  
"§ 5o. São inelegíveis, no período subsequente:  
I - para o mesmo cargo, o Presidente da República;  
II - para o mesmo cargo ou cargo de mesma  
natureza, os Governadores de Estado, do Distrito  
Federal e os Prefeitos.  
§ 6o. A inelegibilidade de cargos de que trata o  
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parágrafo anterior estende-se aos sucessores ou  
substitutos nos seis meses anteriores à eleição." 
Justificativa: 
Da forma em que está redigido, o § 5º do artigo 16 permite que prefeitos municipais e governadores 
de Estado possam se reeleger para Municípios ou Estados diferentes. Isso decorre, inclusive, da 
Constituição atual, através do Acordão do Supremo Tribunal Federal, de 5 de abril de 1894, em que 
aquela alta Corte dá provimento ao Recurso Extraordinário nº 100.825-3, admitindo que não ocupar o 
“mesmo cargo” prefeitos de municípios diferentes. 
Com esta interpretação, passou a ocorrer uma distorção de grande magnitude no processo político 
brasileiro: o Prefeito de um Município X, não podendo se reeleger para o mesmo cargo, passa a 
disputar as eleições para Prefeito de um Município vizinho Y, e vice-versa. Os dois prefeitos, assim, 
cada qual se utilizando de todo o peso da própria máquina administrativa municipal, passam a fazer 
campanha do Prefeito do Município vizinho, resultando que ambos, finalmente, se reelegem, 
descaracterizando frontalmente o instituto da desincompatibilização e da inelegibilidade, com todo o 
espírito a ele inerente. 
O mesmo fenômeno poderia ocorrer com os Governadores de Estado. 
É verdade que a redação do § 5º do artigo 16 do Projeto de Constituição em exame difere da redação 
da Constituição em vigor, hoje. Mas, neste particular – na questão do rodizio de prefeitos e 
governadores – está-se deixando para um exercício de hermenêutica a palavra final sobre assunto de 
tamanha importância. Nada impede, de fato, que um novo acórdão do Supremo Tribunal Federal, 
interpretando o dispositivo objeto da presente Emenda (caso não seja aprovada), mantendo o 
entendimento anterior, e, com isto, macule o processo político brasileiro com distorção inaceitável. 
Parecer:   
   Cuida a Emenda de inelegibilidade, dando nova redação ao §5o. do artigo 16, para impedir que 
Governadores e Prefeitos possam candidatar-se a esses cargos, noutros Estados e Municípios.  
As razões alinhadas pelo autor levam-nos a opinar pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:00783 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização  
Emenda Supressiva  
Suprima-se do art. 16 § 9o.:  
"ressalvados os que já exercem mandato eletivo": 
Justificativa: 
A presente Emenda visa, antes de tudo, evitar o império da oligarquia familiar na política brasileira. 
Além do motivo acima exposto, o projeto da Comissão de Sistematização, ao estabelecer exceção 
aos que já exercem mandato eletivo, no caso de inelegibilidade do cônjuge ou dos parentes até 
segundo grau, por consanguinidade, afinidade ou adoção, do Presidente da República, do 
Governador e do Prefeito que tenham exercido mais da metade do mandato, é, a nosso ver, 
incompatível com os princípios morais que devem presidir atos dessa natureza. 
Também, o fato de os aparentados dos titulares daqueles cargos estarem exercendo mandato eletivo 
não nos parece motivo suficiente para torna-los isentos de suspeição de influência que possa 
perturbar a normalidade ou tornar duvidosa a legitimidade das eleições. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir da parte final do § 9o. do artigo 16 a expressão "ressalvados os que já 
exercem mandato eletivo".  
Acolhemos a proposta nos termos da emenda 873-0.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00846 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
"Exclua-se do artigo 16, § 5o, a expressão:  
"... os Prefeitos ..." 
Justificativa: 
A recondução dos governantes é prática consagrada na maioria das nações desenvolvidas nos dias 
que correm. Em alguns países transformou-se até em tradição, como ocorre nos Estados Unidos, 
(onde, após a 2ª guerra, apenas um Presidente não logrou a reeleição), ou na Inglaterra, na 
Alemanha e assim por diante. Se tal regra se aplica ao primeiro mandatário daquelas nações, com 
maior propriedade se aplica aos executivos estaduais e mormente aos municipais. A vedação de 
reconduzir Prefeitos é usança anacrônica e antidemocrática. Numa democracia plena o povo deverá 
poder revestir dos poderes executivos aquele cidadão que julgar mais habilitado a corresponder aos 
anseios comunitários. Ora, a inelegibilidade é o cerceamento a esse direito, e, pois, negação do 
exercício cabal da democracia. Ademais, seria imputar ao povo a pecha de incapacidade de 
discernimentos, dado que se parte, aprioristicamente, da argumentação de corrupção e envolvimento 
de máquinas administrativas em favor do candidato reelegendo. O povo já encontra suficientemente 
politizado para discernir entre aprovar ou rejeitar cidadão que postule a recondução: e rejeição será a 
sina do incompetente ao passo que a reeleição referendará administração capaz e voltada aos 
interesses da Comunidade. 
Antidemocrática e antipatriótico é negar-se a possibilidade de retorno à Prefeitura ao administrador 
comprovadamente capaz, com fundamento em permissa viciada por suposta possibilidade de 
corrupção eleitoral. O que se pretende, pois, com a presente proposta é facultar a recondução dos 
bons administradores, sem prejuízo de rejeição, pelas urnas, dos incapazes ao corruptos. E isto com 
base numa democracia real, plena. 
Parecer:   
   Cuida a emenda de reeleição.  
O sistema eleitoral brasileiro não adota o instituto da reeleição.  
Embora muitas nações democráticas consagrem em suas Constituições a reeleição, no Brasil, ainda 
em fase de democratização, pode, ocorrer desvirtuamento do processo eleitoral, ensejando o 
continuísmo, a colocação da máquina administrativa a serviço dos governantes nas campanhas 
eleitorais e outros males que podem comprometer a lisura do pleito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00848 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TEIXEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 16 a seguinte Redação  
"Art. 16. O mandato eletivo será conferido  
por sufrágio universal, voto secreto e direto de  
igual valor, e terá duração de cinco anos, para  
todos os cargos." 
Justificativa: 
A alteração proposta para a redação do artigo 16 do projeto traz aperfeiçoamento ao texto 
constitucional. 
De outra parte, procede-se à uniformização quanto ao prazo de duração dos mandatos. 
Que razões fundamentais, hoje, mandato de oito anos para Senador e quatro para Governador de 
Estado? E cinco para Presidente?  
A nossa experiência parece indicar que cinco anos para todos é a melhor solução. 
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O autor da emenda concorda com a proposta do relator, concernente ao mandato de cinco anos para 
o Presidente da República. Considera, entretanto, que as mesmas razões são extensivas a todos os 
outros cargos, sem exceção. Mesmo para o cargo de Senador. 
A duração de todos os mandatos deve ser a mesma. Nenhum mandato popular é mais importante do 
que outro. Nada justifica a discrepância de mandatos de quatro, cinco e oito anos. 
O autor pretende, ainda, conseguir a coincidência eleitoral, o que fez por intermédio de outras 
emendas. 
Parecer:   
   Pretende o autor que a duração do mandato eletivo para todos os cargos seja de cinco anos.  
No sistema eleitoral brasileiro a duração dos mandatos dos Senadores e do Presidente da República 
sempre foi superior a dos mandatos para os demais cargos eletivos, com exceção do Presidente da 
República, em alguns períodos.  
Opinamos pela permanência da tradição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00873 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 9o. do Art. 16 in fine:  
"Quanto à sua própria reeleição." 
Justificativa: 
A ausência da ressalva ensejaria inomináveis abusos e distorções, com a eternização de oligarquias 
familiares nos cargos executivos. 
Parecer:   
   Pretende o autor acrescentar ao § 9o. do art. 16 a expressão "quanto à sua própria reeleição".  
De fato, a redação proposta melhor se adapta à legislação eleitoral.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00935 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   EMEDA MODIFICATIVA  
O art. 16 passa a ter a seguinte redação.  
Art. 16 - O sufrágio é universal, o voto  
direto e secreto, com igual valor para todos. A  
soberania popular será exercida pelo plebiscito,  
pela iniciativa popular, pelo veto popular, e pelo  
referendo, conforme dispuser a lei. 
Justificativa: 
A soberania popular é um dos avanços mais expressivos do constitucionalismo moderno. 
A chamada democracia semidireta, vivenciada, hoje, em todos países da Europa Ocidental e nos 
Estados Unidos da América, representa a mais autêntica forma de participação popular. 
A retirada do dispositivo que consagra o plebiscito, a iniciativa popular, o referendum e outros 
instrumentos de intervenção do povo no processo político, demonstra receio de uma maior 
participação popular nas atividades políticas. 
No momento em que o constitucionalismo afirma-se pelas novas formas de autenticidade de 
representação popular, seria um retrocesso a exclusão dessas prerrogativas do texto da nova 
Constituição. 
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Parecer:   
   Pretende o autor que a soberania popular seja exercitada pelo plebiscito, pela iniciativa popular, 
pelo voto popular e pelo referendo.  
Entendemos que a redação do artigo 16 deve ser mantida.  
A soberania popular será exercitada de acordo com os dispositivos constitucionais sobre a matéria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00953 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   O artigo 16; § 5o., do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, passa a ter a 
seguinte redação:  
Art. 16. .......................  
IV. ..........................  
§ 5o. São inelegíveis para os mesmos cargos,  
ou se os houverem exercido, anteriormente, por  
duas vezes: o Presidente e o Vice-Presidente da  
República, os Governadores de Estado e do Distrito  
Federal, os Prefeitos e Vice-Prefeitos e, no  
primeiro caso, quem os houver sucedido durante o  
respectivo mandato. 
Justificativa: 
A alternância do Poder deve ser um dogma da nova carta constitucional, impedindo que se faça do 
processo político eleitoral uma autentica “ação entre amigos”. Titulares de cargos do Executivo, ao 
apoiarem seus sucessores o fazem com o compromisso, pré-estabelecido, de que estes os apoiarão, 
no pleito seguinte, estabelecendo-se, desta forma, uma “gangorra política”, que só tem servido para 
aprimora a corrupção política e eleitoral no País. Ao pretendermos a inelegibilidade, nos termos 
acima estabelecidos, estamos defendendo não só a alternância séria do Poder, mas sobretudo que 
se afaste do processo político eleitoral o profissionalismo e a corrupção. 
A oligarquia é a contrafação da democracia. 
Parecer:   
   Cuida a Emenda de inelegibilidade, propondo nova redação para o § 5o. do artigo 16, a fim de 
afastar do processo eleitoral o profissionalismo e a corrupção.  
Entendemos que deve ser mantida a redação do citado parágrafo, que atende de maneira mais 
técnica e apropriada à pretensão do autor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01148 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO TORRES (PTB/AL) 
Texto:   
   Emenda substitutiva.  
Dê-se ao § 9o. do art. 16 a seguinte redação:  
art. 16. ....................................  
§ 9o. São inelegíveis para qualquer cargo, no  
território da jurisdição do titular, o cônjuge ou  
os parentes até 2o, grau, por consanguinidade,  
afinidade ou adoção, do Presidente da República,  
do Governador e do Prefeito que não tenham se  
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afastado do cargo até 6 meses antes da realização  
das eleições, ressalvados os que já exercem  
mandato eletivo. 
Justificativa: 
Não se pode impor aos parentes uma restrição mais ampla do que aos titulares dos cargos do Poder 
Executivo, dos quais se exige apenas o afastamento nos 6 meses que antecedem as eleições. 
Não se justifica o cerceamento do direito de candidatar-se a um número enorme de pessoas, que 
porventura sejam parentes de titulares dos postos máximos de mando nas esferas federal, estadual e 
municipal, que tenham exercido esse mandato nos 2 ou 2 anos e meio que antecedem a eleição, 
quando aos próprios titulares esse tempo é reduzido a 6 meses. Por um critério de Justiça impõe-se 
que a limitação seja, no máximo, a mesma. 
Parecer:   
   Propõe o autor nova redação para o § 9o. do art. 16, tornando mais rígida a inelegibilidade por 
parentesco.  
Entendemos que a redação atual deve ser mantida, por se adaptar melhor à legislação eleitoral.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01186 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado:  
art. 16 § 3o. item III e § 9o.  
Dê-se ao § 3o. item III e ao § 9o do art. 16 a seguinte redação:  
"§ 3o. item III - Prefeitos: 21 anos;"  
"§ 9o. - são inelegíveis para qualquer cargo,  
no Território de jurisdição do titular, o cônjuge  
e os parentes até segundo grau, por  
consanguinidade, afinidade ou adoção, do  
Presidente da República, do Governador de Estado,  
do Distrito Federal ou de Território e de  
Prefeito, que tenham exercido mais da metade do  
mandato ou de quem os haja substituído dentro dos  
6 (seis) meses anteriores ao pleito, salvo se já  
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição." 
Justificativa: 
A emenda considera que a idade mínima para o exercício do cargo de executivo municipal não deve 
ser superior àquela estipulada para o exercício de mandato de Deputado estadual e federal. 
Por outro lado, a nova redação proposta ao § 9º visa tão somente compatibilizar os diferentes textos, 
relativos à matéria, desde àquele proposto pela “Comissão Afonso Arinos” aos aprovados nas 
Subcomissões, nas Comissões Temáticas, nos Substitutivos do Relator e no Projeto de Constituição 
da Comissão de Sistematização. 
Parecer:   
   Pretende o autor reduzir a idade mínima do Prefeito de vinte e cinco anos para vinte e um anos.  
Nessa idade, o jovem ainda não está amadurecido para exercer cargo eletivo executivo.  
Propõe, também, nova redação para o § 9o. do art. 16, com a qual não concordamos, pois a 
inelegibilidade por parentesco é muito importante para a moralidade e a lisura do pleito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01236 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 16 do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização e suprima-se do respectivo  
parágrafo 1o. a expressão "e o voto":  
"Art. 16 - O sufrágio é universal e o voto  
direto, secreto e facultativo, com igual valor  
para todos.  
Justificativa: 
Trata-se de assegurar a implantação do princípio do voto como liberdade plena do cidadão. 
Liberdade não se impõe e nem se regula, liberdade se reconhece criando-se a possibilidade 
constitucional dela vir e ser exercida como direito. 
A alistabilidade obrigatória é a forma real de assegurar que o eleitor, uma vez convencido da 
necessidade de exercer seu direito, esteja apto a fazê-lo. 
Parecer:   
   O autor propõe o voto facultativo para todos os eleitores, alterando o artigo 16.  
O § 1o. do artigo 16 diz que o alistamento e o voto são facultativos para os analfabetos, os maiores 
de setenta e os menores a partir de dezesseis anos.  
A questão, em fase pretérita, ficou definida nos termos do projeto, vencida a tese do voto facultativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01386 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE CHEIDDE (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se § 9o. do art. 16 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A tendência do Direito Constitucional moderno é pela redução dos casos de inelegibilidade. 
Nas Constituições das nações democráticas mais avançadas, não consta em qualquer dispositivo a 
inelegibilidade por parentesco. 
Em vista disso, a nova Constituição brasileira, que será moderna e avançada principalmente no 
campo político, não deve contemplar qualquer dispositivo que contrarie os princípios democráticos de 
oferecer oportunidades a todos aqueles que pretenderem candidatar-se a cargos eletivos. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o § 9o. do artigo 16 que trata de inelegibilidade por parentesco.  
Ainda não atingimos maior grau de evolução política para podermos eliminar esses casos de 
inelegibilidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01488 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Dê-se ao inciso III, do § 3o., do art. 16, a seguinte redação:  
"III - Prefeito: vinte e um anos." 
Justificativa: 
Atualmente e em passado recente, numerosos têm sido os casos de jovens prefeitos, na faixa de 20 
a 25 anos, que se têm revelado excelentes administradores. 
Fixar a idade mínima para os candidatos a prefeito em 25 anos leva um paradoxo: aos 21 anos, 
qualquer cidadão pode ser eleito deputado federal ou estadual. Sendo deputado federal, ele pode, no 
sistema parlamentarista, principalmente, ser Ministro de Estado. Mas, não pode ser prefeito. Ele 
pode, mais ainda, ser até Primeiro-Ministro cargo hierárquico e politicamente acima do de Presidente 
da República. Mas não poderá ser prefeito, nem sequer, do menor ou menos importante município do 
Brasil. Em outras palavras: o cidadão, aos vinte e um anos, no sistema parlamentarista, 
principalmente, pode dirigir e administrar uma nação como o Brasil, mas, nos termos fixados pelo 
Projeto de Constituição oferecido pela Comissão de Sistematização, não pode administrar qualquer 
município brasileiro, como prefeito. 
Para eliminar essa aberração, a Emenda proposta, além de corrigi-la, faz justiça à nossa juventude 
estudiosa, participante e interessada na solução dos problemas que afligem nossas populações, 
principalmente do interior. 
Parecer:   
   O autor propõe a redução da idade mínima de 25 anos para 21 - como condição de elegibilidade 
para Prefeito.  
Na idade proposta, o jovem ainda não adquiriu maturidade para exercer cargo eletivo executivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01489 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do art. 16, a seguinte redação:  
"§ 5o. - São inelegíveis para os mesmos  
cargos, no período subsequente, o Presidente da  
República e os Governadores de Estado e do  
Distrito Federal, e quem os houver sucedido, os  
substituído nos seis meses anteriores à eleição,  
permitidas aos Prefeitos um reeleição." 
Justificativa: 
A regra geral da inelegibilidade dos titulares de mandatos executivos, para o período subsequente, 
não é de adotar-se para o caso dos prefeitos.  
A cautela, quanto aos cargos de Presidente da República e Governador de Estado é admissível, dado 
que são posições fisicamente distanciadas do povo, que toma conhecimento de seus atos e decisões, 
de longe, apenas pelo noticiário cotidiano. Por outro lado, o poder de pressão e a máquina 
administrativa à disposição de um governador de Estado ou do Presidente da República, são mesmo 
respeitadas as proporções, incomensuravelmente maiores do que dispõem os prefeitos. Além disso, 
o prefeito, na quase totalidade dos casos, exceção feita, apenas, para as grandes metrópoles, é 
fiscalizado pela população, no dia-a-dia, quase fisicamente. 
Nessas condições, enquanto um governador de Estado e principalmente o Presidente da República, 
dispõem de reais possibilidades de influir decisivamente no resultado do pleito de sua sucessão, ao 
prefeito é difícil, quase impossível atuar com a mesma desenvoltura, em virtude dessa fiscalização 
direta, quase pessoal, que a população do município, os Partidos, os vereadores exercem sobre ele. 
Por isso, não vemos inconveniente maior em possibilitar aos chefes de executivo municipal uma 
reeleição. A população dos respectivos municípios caberá decidir se os reconduzem ao cargo, ou 
não, o que, evidentemente, forçará esses prefeitos a se esmerarem na administração municipal, para 
obterem o consenso de seus munícipes. 
Parecer:   
   Cuida a emenda de reeleição.  
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O sistema eleitoral brasileiro não adota o instituto da reeleição.  
Embora muitas nações democráticas consagrem em suas Constituições a reeleição, no Brasil, ainda 
em fase de democratização, pode ocorrer desvirtuamento do processo eleitoral, ensejando o 
continuísmo, a colocação da máquina administrativa a serviço dos governantes nas campanhas 
eleitorais de forma a comprometer a lisura do pleito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01522 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao final do § 9o do art. 16:  
§ 9o - ... e do Prefeito, ressalvada a  
reeleição dos que já exerçam mandato eletivo. 
Justificativa: 
A forma proposta deixa mais explicita a proibição de sucessão entre parentes, evitando a 
continuidade de manutenção do poder dentro de uma mesma família, pela alternância de seus 
membros entre cargos Executivos e Legislativos. 
Parecer:   
   Pretende o autor alterar a parte final do § 9o. do art.16, para incluir a expressão "ressalvada a 
reeleição dos que já exerçam mandato eletivo".  
A atual redação da parte final do citado dispositivo é enriquecida pela modificação proposta.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01592 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Modifique-se o Inciso III, do § 3o. art. 16.  
Art. 16. ............................. 
§ 3o. ................................. 
III Prefeito: vinte e um anos; 
Justificativa: 
Sendo o Brasil um país constituído na sua maioria de jovens, onde se atinge um nível de consciência 
muito cedo, é por demais justa a idade mínima de vinte e um anos para que o cidadão brasileiro 
possa concorrer a um cargo eletivo para Prefeito Municipal. Esta garantia deverá ser referendada no 
plenário da Assembleia Nacional Constituinte. O atual texto do Projeto de Constituição cassa o direito 
do jovem participar do processo eletivo para a administração pública municipal. 
Parecer:   
   O autor propõe a redução da idade mínima de 25 anos para 21 - como condição de elegibilidade 
para Prefeito.  
Na idade proposta, o jovem ainda não adquiriu maturidade para exercer cargo eletivo executivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01604 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 16, do projeto de  
Constituição "A", o seguinte dispositivo:  
Art. 16 - ..................................  
Aos Prefeitos, Governadores de Estado e do  
Distrito Federal e ao Presidente da República,  
será permitida uma reeleição, na forma da lei. 
Justificativa: 
A reeleição é democrática. Os administradores honestos e competentes terão a oportunidade de 
serem reeleitos, de serem julgados pelos eleitores. 
O povo será o supremo juiz concedendo ou não novo mandato aos administradores. 
A extensão da reeleição aos detentores de cargos executivos é um ato de justiça. 
Em todas as democracias do mundo, natural é a reeleição de ocupantes de cargos executivos. 
É o que pretendemos implantar no país. 
Parecer:   
   Cuida a emenda de reeleição.  
O sistema eleitoral brasileiro não adota o instituto da reeleição.  
Embora muitas nações democráticas consagrem em suas Constituições a reeleição, no Brasil, ainda 
em fase de democratização, pode, ocorrer desvirtuamento do processo eleitoral, ensejando o 
continuísmo, a colocação da máquina administrativa a serviço dos governantes e outros males que 
podem comprometer a lisura do pleito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01610 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Capítulo IV  
Dos Direitos Políticos  
Artigo 16  
§ 11: A lei estabelecerá a forma pela qual a  
maioria dos eleitores poderá destituir do cargo  
aquele que decair da confiança coletiva no  
exercício do mandato oriundo do voto majoritário. 
Justificativa: 
O voto Destituinte encontra-se consignado em Constituições de vários países do mundo e representa 
uma efetiva garantia da soberania popular. A redação proposta é ampla, estabelecendo apenas o 
princípio e deixando para a lei os mecanismos reguladores. 
Parecer:   
   O autor propõe o voto destituinte.  
Somos contrários à sua adoção no Brasil, tendo em vista que ainda estamos em fase de evolução 
política.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01628 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBSON MARINHO (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: § 9o. do artigo 16  
Dê-se ao parágrafo 9o. do artigo 16 a  
seguinte redação:  
"Art. 16 - ..................................  
§ 9o. - a inelegibilidade, no território de  
jurisdição do título do cônjuge e dos parentes até  
segundo grau, por consanguinidade, afinidade ou  
adoção, do Presidente da República, do Governador  
de Estado ou Território, de Prefeito ou de quem os  
haja substituído dentro dos seis meses anteriores  
ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo. 
Justificativa: 
A presente emenda visa a aperfeiçoar o texto proposto no Substitutivo do Relator, de modo a fazer a 
inelegibilidade dos parentes das autoridades apontadas ou de quem as tenha substituído nos seis 
meses anteriores ao pleito. 
A forma que se pretende alterar, ao estabelecer como requisito gerador de inelegibilidade o exercício 
de mais da metade do mandato, na verdade não contribui para o atendimento dos objetivos fixados 
no § 7º, já que prazos inferiores àquele, ainda que em final de gestão, não impedirão a elegibilidade 
dos parentes. 
Parecer:   
   Propõe o autor nova redação para o § 9o. do art. 16, tornando mais rígida a inelegibilidade por 
parentesco.  
Entendemos que a redação atual deve ser mantida por se adaptar melhor à legislação eleitoral.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01701 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FREIRE (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: O Parágrafo 9o. do art. 16.  
Inclua-se ao Parágrafo 9o. do art. 16 contido  
no título II - Capítulo IV do Projeto de  
Constituição, a seguinte expressão:  
Ressalvados os que hajam exercido mandato  
eletivo, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 16 -....................................  
Parágrafo 9o. - São inelegíveis para qualquer  
cargo, no território de jurisdição do titular, o  
cônjuge ou os parentes até segundo grau, por  
consanguinidade, afinidade ou adoção, do Presidente  
da República, do Governador e do Prefeito que  
tenham exercido mais da metade do mandato,  
ressalvados os que já exercem ou hajam exercido  
mandato eletivo. 
Justificativa: 
A inclusão de tal ressalva reveste-se da maior justiça, eis que permitirá a todos os políticos que à 
época das eleições de 1990, não estejam exercendo nenhum cargo eletivo, mas que já tenham 
exercido, a oportunidade de reconquistar sua carreira política. 
Da forma como está redigida, importará na renúncia de cargos dos políticos que pretendem concorrer 
a outro mandato eletivo, o que seria um contrassenso, ensejando destarte uma inversão tumultuária 
na política partidária. 
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Demais disso, seria uma afronta aos Direitos Políticos, pois a relação de parentesco ou 
consanguinidade, não podem sobrepor as condições de elegibilidade previstas no artigo 16 § 3º do 
referido Projeto de Constituição. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   Pretende o autor ressalvar "os que hajam exercido mandato eletivo", nos casos de inelegibilidade 
de que trata o § 9o.do art. 16.  
Entendemos que a redação do citado dispositivo está completa e se adapta melhor aos objetivos 
perseguidos pelo desejo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01775 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 9o. do Art. 16, a seguinte redação:  
§ 9o. - São inelegíveis para qualquer cargo,  
no território da jurisdição do titular, o cônjuge  
ou os parentes até segundo grau, por  
consanguinidade, afinidade ou adoção, do  
Presidente da República, do Governador e do  
Prefeito que tenham exercido o mandato até doze  
meses antes da eleição, ressalvados os que já  
exercem mandato eletivo. 
Justificativa: 
O parágrafo como proposto, a nosso ver, vem de encontro aos legítimos anseios do povo brasileiro, 
pois limita a inelegibilidade a um prazo menos, perfeitamente compatível com os princípios morais 
que devem presidir atos dessa natureza. 
O prazo, como estabelecido no Relatório – de mais da metade do mandato – sugere uma cassação 
branca de direitos políticos dos cidadãos brasileiros. Ora, se o homem público é bom, reconhecido 
pelo povo e quer continuar trabalhando em benefício da sua gente, porque o instrumento legal a 
impedir-lhe? 
No § 5º do próprio Artigo 16 do mesmo Relatório, estabelece-se que o Presidente da República, os 
Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos seus respectivos 
mandatos, até seis meses antes do pleito, se desejarem concorrer a outros cargos. Se assim é 
porque os seus cônjuges ou parentes, que não são nem foram titulares dos cargos, têm que se 
sujeitar a um prazo mínimo de dois anos de desincompatibilização de seus aparentados; 
Entendemos que a eleição destas pessoas, nas condições ora propostas, nada tem a haver com a 
influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração 
pública de seus aparentados, pois, afinal, quem vai validar ou não a pretensão do candidato ao cargo 
eletivo é o povo. 
Será que um Governador de Estado, desincompatibilizado seis meses antes e eleito Prefeito da 
Capital de seu Estado, terá conquistado esse cargo de forma anormal, ilegítima ou imoral? Claro que 
não. 
Da mesma forma, o cônjuge, os parentes até segundo grau, nas formas e condições citadas em 
nossa proposta, que vierem a conquistar cargos ou funções eletivas, o farão de maneira anormal, 
legítima e moralmente sadia. 
Parecer:   
   Pretende o autor tornar menos rígida a inelegibilidade por parentesco, alterando o § 9o. do  
artigo 16.  
Entendemos que deve ser mantida a redação atual do citado dispositivo, que é mais adequada à 
realidade político-eleitoral do País.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:01844 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DA CONCEIÇÃO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dar ao Art. 16 § 1o. a seguinte redação:  
§ 1o. - O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezoito anos e  
facultativos para os analfabetos e maiores de setenta. 
Justificativa: 
Não há país no qual se estenda a cidadania aos menores a partir de 16 anos. Em países altamente 
industrializados, como a Suécia, o direito ao voto adquire-se aos 21 anos. 
A opção política exige, mormente diante da mídia eletrônica, desenvolvimento da personalidade, 
alguma experiência de vida e controle sobre as vontades apenas presumíveis nos maiores de 18 
anos. 
Parecer:   
   Pretende o autor desta Emenda que o alistamento eleitoral e o voto sejam obrigatórios para os 
maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos e os maiores de setenta anos.  
A matéria em foco, desde a fase inicial dos trabalhos da Constituinte, não vem recebendo acolhida da 
maioria de seus  
integrantes.  
Assim, somos de opinião contrária à sua aceitação. 
   
   EMENDA:01957 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se aos §§ 4o., 5o. e 6o., do art. 16, com  
a supressão do § 9o., do mesmo artigo, a seguinte  
redação:  
"Art. 16. ..................................  
§ 4o. São inelegíveis os inalistáveis, os  
analfabetos, os que não tenham completado dezoito  
anos da data da eleição e, para o mesmo cargo, no  
período subsequente, quem houver sucedido ou  
substituído o Presidente da República, os  
Governadores de Estados e do Distrito Federal e os  
Prefeitos, nos seis meses anteriores à eleição.  
§ 5o. Para os cargos de Presidente da  
República, Governador de Estado e do Distrito  
Federal e Prefeito é admitida apenas uma reeleição  
a mandato subsequente.  
§ 6o. Para concorrerem ao mesmo ou a outros  
cargos, o Presidente da República, os Governadores  
de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos  
devem renunciar aos respectivos mandatos até seis  
meses antes do pleito.  
............................................ 
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Justificativa: 
A nova redação dada ao § 5º introduz no sistema eleitoral brasileiro, a possibilidade de reeleição dos 
titulares ali mencionados para mais um mandato, alterando-se o sistema vigente. E prática saudável à 
democracia o instituo da reeleição, pois permite ao povo julgar a gestão anterior do candidato, 
conforme é usual nas modernas democracias. 
Mas, por outro lado, impunha-se limitar essa reeleição a apenas uma vez, para evitar a perpetuação 
pessoal no poder, com todos os malefícios naturais daí resultantes. 
Em decorrência dessa inovação, alterou-se a redação do § 4º para acrescentar, dentre as hipóteses 
de inelegibilidade, as dos que tiveram sucedido ou substituídos os referidos titulares nos seis meses 
anteriores à eleição. Também alterou-se a redação do § 6º para acrescentar que a renúncia aos 
respectivos mandatos até seis meses antes do pleito, se impõe também na hipótese de o candidato 
concorrer à reeleição para o mesmo cargo. 
A supressão do § 9º, proposto também pela emenda, decorre da própria adoção do instituto da 
reeleição. 
Parecer:   
   Cuida a emenda de reeleição.  
O sistema eleitoral brasileiro não adota o instituto da reeleição.  
Embora muitas nações democráticas consagrem em suas Constituições a reeleição, no Brasil, ainda 
em fase de democratização, pode, ocorrer desvirtuamento do processo eleitoral, ensejando o 
continuísmo, a colocação da máquina administrativa a serviço dos governantes nas campanhas 
eleitorais e outros males que podem comprometer a lisura do pleito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01974 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do artigo 16 do Projeto de  
Constituição (A) a redação abaixo:  
"Art. 16. ..................................  
§ 1o. - O alistamento eleitoral e o voto são  
obrigatórios para os maiores de dezesseis anos,  
salvo para os analfabetos, os maiores de setenta  
anos e os deficientes físicos." 
Justificativa: 
A presente Emenda, já apresentada à Comissão de Sistematização em fase anterior da elaboração 
da Carta Magna, foi parcialmente aceita, mas a renovamos, agora, na esperança de torná-la vitoriosa 
em toda a sua plenitude, inclusive, e especialmente, com a adoção do direito de voto aos 16 anos de 
idade. 
Há uma grande expectativa de que, dentre as inovações da Carta Constitucional, figure a redução da 
idade para o alistamento eleitoral, abrangendo a idade mínima de 16 anos, em contraposição à 
vigente, que é de 18 anos. 
Abre-se, com esta medida, perspectiva de participação a um ponderável segmento da sociedade 
brasileira que vem, gradualmente, aprimorando seu nível de politização, não apenas graças ao 
impacto da comunicação sonora e visual, mas, também, em razão do aspecto crítico e analista das 
escolas em todo o País, nos dias de hoje. 
O jovem moderno não é mais aquele de algumas décadas atrás. O programa tecnológico colocou-o 
em condições de argumentar e decidir. É, portanto, a hora de assegurar-lhe o direito de escolha 
política. 
Parecer:   
   Propõe o autor alistamento e voto obrigatórios para os maiores de dezesseis anos, salvo para os 
analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes físicos.  
Entendemos que o alistamento e o voto não devem ser obrigatórios para os menores a partir de 
dezesseis anos.  
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A solução para a questão do voto facultativo está no § 1o. do artigo 16, com exceção dos menores a 
partir dos 16 anos, que entendemos ser mais adequada ao sistema eleitoral brasileiro.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01977 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III do § 3o. do artigo 16 do  
Projeto de Constituição (A) a seguinte redação:  
"III - Prefeito: dezoito anos" 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição, em exame propõe a idade mínima de 25 anos como uma das condições 
para a elegibilidade de prefeitos. 
Entretanto, o cidadão de 18 anos é obrigado a alistar-se e é obrigado a votar, conforme preceitua o § 
1º do artigo 16 do Projeto. Ora, se a própria Lei Maior reconhece a capacidade de discernimento 
deste cidadão para eleger, inclusive, um Presidente da República, por que razão não estaria ele apto 
para exercer um cargo eletivo de complexidade menor, como o executivo local? 
Por isto, propomos, aqui, a idade mínima de 18 anos, e não 25, para o exercício do cargo de prefeito. 
Parecer:   
   O autor propõe a redução da idade mínima - de 25 anos para 18 -, como condição de elegibilidade 
para Prefeito.  
Na idade proposta, o jovem ainda não adquiriu maturidade para exercer cargo eletivo executivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
[...] 
CAPÍTULO IV 
DOS DIREITOS POLÍTICOS 
Art. 15. O sufrágio é universal, e o voto direto e secreto. 
Parágrafo 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos e 
facultativos para os que completarem dezoito anos até a data da eleição, para os analfabetos e os 
maiores de setenta. 
Parágrafo 2º Não podem alistar-se eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar 
obrigatório, os conscritos. 
Parágrafo 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei, a nacionalidade brasileira, estar no 
pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento, a filiação partidária, domicilio eleitoral na 
circunscrição, e idade mínima, conforme a seguir discriminado. 
I – Presidente da República e Senador da República: trinta e cinco anos. 
II – Governador de Estado: trinta anos. 
III – Prefeito: vinte e cinco anos 
IV – Deputado Federal e Deputado Estadual: vinte e um anos. 
Parágrafo 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
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Parágrafo 5º São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subsequente, o Presidente da 
República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver 
sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores à eleição. 
Parágrafo 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de 
Estado e do Distrito Federal, e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis 
meses antes do pleito. 
Parágrafo 7º Lei Complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua 
cessação, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder 
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 
Parágrafo 8º São elegíveis os militares alistáveis com mais de dez anos de serviço ativo, os quais 
serão agregados, a partir da filiação partidária, pela autoridade superior, se eleitos, passarão 
automaticamente para a inatividade quando diplomados. Os de menos de dez anos de serviço ativo 
só são elegíveis caso se afastem espontaneamente da atividade. 
Parágrafo 9º São inelegíveis para qualquer cargo, no território de jurisdição do titular, o cônjuge ou os 
parentes até segundo grau, por consanguinidade, afinidade ou adoção, do Presidente da República, 
do Governador e do Prefeito que tenham exercido mais da metade do mandato, ressalvados os que 
já exercem mandato eletivo. 
Parágrafo 10 O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral até a data da 
diplomação, instruída a impugnação com provas conclusivas de abuso do poder econômico, 
corrupção ou fraude eleitoral. 
Parágrafo 11 A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de Justiça, respondendo o 
autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 
[...] 

Assinaturas: 

1. Afif Domingos 
2. Rosa Prata 
3. Mário Oliveira 
4. Sílvio Abreu 
5. Luiz Leal 
6. Genésio Bernardino 
7. Alfredo Campos 
8. Virgílio Galassi 
9. Theodoro Mendes 
10. Amilcar Moreira 
11. Osvaldo Almeida 
12. Ronaldo Carvalho 
13. José Freire 
14. Tito Costa 
15. Caio Pompeu 
16. Manoel Moreira 
17. Osmar Leitão 
18. Eliel Rodrigues 
19. Rubem Branquinho 
20. Max Rosenmann 
21. Amaral Netto 
22. Antonio Salim Curiati 
23. José Luiz de Maia 
24. Carlos Virgílio 
25. Arnaldo Martins 
26. Irapuan Costa Junior 
27. Roberto Balestra 
28. Luiz Soyer 
29. Délio Braz 
30. Naphtali Alves Souza 
31. Jalles Fontoura 
32. Paulo Roberto Cunha 
33. Pedro Canedo 
34. Lúcia Vânia 
35. Nion Albernaz 

36. Fernando Cunha 
37. Antônio de Jesus 
38. Francisco Carneiro 
39. Meira Filho 
40. Márcia Kubitschek 
41. Milton Reis 
42. Nyder Barbosa 
43. Pedro Ceolin 
44. José Lins 
45. Homero Santos 
46. Chico Humberto 
47. Osmundo Rebouças 
48. José Dutra 
49. Sadie Hauauche 
50. Ezio Ferreira 
51. Carrel Benevides 
52. Paulo Marques 
53. Joaquim Sucena 
54. Rita Furtado 
55. Jairo Azi 
56. Fábio Raunheitti 
57. Feres Nader 
58. Eduardo Moreira 
59. Manoel Ribeiro 
60. Jesus Tajra 
61. José Lourenço 
62. Luis Eduardo 
63. Eraldo Tinoco 
64. Benito Gama 
65. Jorge Viana 
66. Ângelo Magalhães 
67. Leur Lomanto 
68. Jonival Lucas 
69. Sérgio Britto 
70. Waldeck Ornelas 

71. Francisco Benjamim 
72. Etevaldo Nogueira 
73. João Alves 
74. Francisco Diógenes 
75. Antônio Carlos Mendes 

Thame 
76. Jairo Carneiro 
77. Paulo Marques 
78. Denisar Arneiro 
79. Jorge Leite 
80. Aloísio Teixeira 
81. Roberto Augusto 
82. Messias Soares 
83. Dalton Canabrava 
84. Carlos Sant’Anna 
85. Gilson Machado 
86. Nabor Júnior 
87. Geraldo Fleming 
88. Osvaldo Sobrinho 
89. Osvaldo Coelho 
90. Hilário Braun 
91. Edivaldo Motta 
92. Paulo Zarzur 
93. Nilson Gibson 
94. Narciso Mendes 
95. Marcos Lima 
96. Ubiratan Aguiar 
97. Carlos de Carli 
98. Chagas Duarte 
99. Marluce Pinto 
100. Ottomar Pinto 
101. Vieira da Silva 
102. Olavo Pires 
103. Arolde de Oliveira 
104. Rubem Medina 
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105. Francisco Sales 
106. Assis Canuto 
107. Chagas Neto 
108. José Viana 
109. Lael Varella 
110. Asdrubal Bentes 
111. Jorge Arbage 
112. Jarbas Passarinho 
113. Gerson Peres 
114. Carlos Vinagre 
115. Fernando Velasco 
116. Arnaldo Moraes 
117. Fausto Fernandes 
118. Domingos Juvenil 
119. Telmo Kiest 
120. Darcy Pozza 
121. Arnaldo Prieto 
122. Oswald Bender 
123. Adylson Motta 
124. Hilário Braun 
125. Paulo Hincarone 
126. Adroaldo Streck 
127. Victor Facionni 
128. Luiz Roberto Ponte 
129. João de Deus Antunes 
130. Enoc Vieira 
131. Joaquim Haickel 
132. Edson Lobão 
133. Victor Trovão 
134. Onofre Corrêa  
135. Alberico Filho 
136. Costa Ferreira 
137. Eliezer Moreira 
138. José Teixeira 
139. Roberto Torres 
140. Arnaldo Faria de Sá 
141. Solon Borges dos Reis 
142. Matheus Iensen 
143. Antônio Ueno 
144. Dionísio Del Prá 
145. Jacy Scanagatta 
146. Basílio Villani 
147. Oswaldo Trensan 
148. Renato Johnsson 
149. Ervin Bonkoski 
150. Jovani Masani 
151. Paulo Pimentel 
152. José Carlos Martinez 
153. Maria Lúcia 
154. Maluly Neto 
155. Carlos Alberto 
156. Gidel Dantas 
157. Adauto Pereira 
158. Annibal Barcellos 
159. Geovani Borges 
160. Antônio Ferreira 
161. Aécio de Borba 
162. Bezerra de Mello 
163. Júlio Campos 
164. Ubiratan Spinelli 
165. Jonas Pinheiro 
166. Lourenberg Nunes Rocha 
167. Roberto Campos 

168. Cunha Bueno 
169. José Elias  
170. Rodrigo Palma 
171. Levi Dias 
172. Rubem Figueiró 
173. Saldanha Derzi 
174. Ivo Cerzózimo 
175. Sérgio Weneck 
176. Raimundo Resende 
177. José Geraldo 
178. Álvaro Antônio 
179. Djenal Gonçalves 
180. João Lobo  
181. Victor Fontana 
182. Orlando Pacheco 
183. Orlando Bezerra 
184. Ruberval Piloto 
185. Jorge Bounhausen 
186. Alexandre Puzyna 
187. Artenir Werner 
188. Cláudio Ávila 
189. José Agripino 
190. Divaldo Suruagy 
191. José Mendonça Bezerra 
192. Vinícius Cansanção 
193. Ronaro Corrêa 
194. Paes Landim 
195. Alécio Dias 
196. Mussa Demes 
197. Jessé Freire 
198. Gandi Jamil 
199. Alexandre Costa 
200. Albérico Cordeiro 
201. Iberê Ferreira 
202. José Santana de 

Vasconcelos 
203. Christovam Chiaradia 
204. Daso Coimbra 
205. João Rezek 
206. Roberto Jefferson 
207. João Menezes 
208. Vingt Rosado 
209. Cardoso Alves 
210. Paulo Roberto 
211. Lorival Baptista 
212. Cleonâncio Fonseca 
213. Bonifácio de Almeida 
214. Agripino Oliveira Lima 
215. Marcondes Gadelha 
216. Mello Reis  
217. Arnold Fioravante 
218. Álvaro Pacheco 
219. Felipe Mendes 
220. Alysson Paulinelli 
221. Aloysio Chaves 
222. Sotero Cunha 
223. Messias Gois 
224. Gastone Righi 
225. Dirce Tutu Quadros 
226. José Elias Murad 
227. Mozarildo Cavalcanti 
228. Flávio Rocha 
229. Gustavo de Faria 

230. Flávio Palmier de Veiga 
231. Gil Cézar 
232. João da Mata 
233. Dionísio Hage 
234. Leopoldo Peres 
235. José Carlos Coutinho 
236. Enaldo Gonçalves 
237. Raimundo Lira 
238. Sarney Filho 
239. João Machado Rollemberg 
240. Érico Pegoraro 
241. Miraldo Gomes 
242. Expedito Machado  
243. Manuel Vieira 
244. César Cals Neto 
245. Mário Bouchardet 
246. Melo Freire 
247. Leopoldo Bessone 
248. Aloísio Vasconcelos 
249. Fernando Gomes 
250. Albano Franco 
251. Francisco Coelho 
252. Wagner Lago 
253. Mauro Borges 
254. Antônio Carlos Franco 
255. Odacir Soares 
256. Mauro Miranda 
257. Oscar Corrêa 
258. Maurício Campos 
259. Inocência Oliveira 
260. Salatiel Carvalho 
261. José Moura 
262. Marco Maciel 
263. Ricardo Fiuza 
264. José Egreja 
265. Ricardo Izar 
266. Jaime Paliarin 
267. Delfim Netto 
268. Farabulini Júnior 
269. Fausto Rocha 
270. Luiz Marques 
271. Furtado Leite 
272. Ismael Wanderley 
273. Antônio Câmara 
274. Henrique Eduardo Alves 
275. Siqueira Campos 
276. Aluízio Campos 
277. Eunice Michiles 
278. Samir Achôa  
279. Maurício Nasser 
280. Francisco Dornelles 
281. Stélio Dias 
282. Airton Cordeiro 
283. José Camargo 
284. Mattos Leão 
285. José Tinoco 
286. João Castelo 
287. Guilherme Palmeira 
288. Felipe Cheidde 
289. Milton Barbosa 
290. João de Deus 
291. Eraldo Trindade 

Justificativa:   
Preservando até onde possível o texto da Comissão de Sistematização, esta emenda substitutiva integral ao 
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Título II do Projeto de Constituição objetiva aprimorá-lo, escolmando-o de alguns excessos indesejáveis, 
normas pragmáticas utópicas, e detalhamentos desnecessários ou que melhor figurariam em leis 
hierarquicamente inferiores. 
Ressalte-se, além disso, que as modificações procedidas no capítulo pertinente aos Direitos Sociais, sem 
perder de vista a necessidade de harmonizar as relações entre o capital e o trabalho, procura adaptar a 
imprescindível proteção dos direitos do trabalhador à manutenção de condições, dentro das quais possam 
desenvolver-se com eficiência, flexibilidade e dinamismo as atividades produtivas. 
Nesta matéria, estimula-se a negociação coletiva, como fator importante para aperfeiçoar continuamente as 
relações trabalhistas, e moldá-las à realidade econômica e tecnológica, em constante mutação. 
No tocante a polêmica questão envolvendo uma proteção maior ao contrato de trabalho, prefere esta proposta 
desestimular as demissões imotivadas, mediante uma garantia de cunho econômico. A estabilidade rígida no 
emprego não interessa a trabalhadores ou a empregadores, e muito menos ao País, onde se pretende 
prevaleçam uma economia de mercado e a liberdade de iniciativa. 
Somada a preservação do fundo de garantia por tempo de serviço e à criação de um seguro-desemprego 
efetivo, mas compatível com a realidade econômica brasileira, aquela garantia econômica desestimuladora da 
excessiva rotatividade de mão-de-obra e protetora da relação empregatícia servirá melhor a todos. 
Destaca-se, também, a necessidade de preencher as características diversas e as peculiaridades, não apenas 
do trabalho doméstico, mas também do trabalho rural. 
A aplicação pura e simples de regras idênticas a trabalhadores urbanos e rurais é indesejável, inclusive 
tecnicamente, para consecução do ideal de justiça. Não será, pois, com a simples equiparação de situações 
não equiparáveis, que se aperfeiçoará a proteção dos direitos do trabalhador rural. 
Relativamente à questão da greve, é ela reconhecida como um direito do trabalhador, devidamente 
regulamentado pela lei no interesse da coletividade, considerada como um todo, e, não, como poder, cujo 
exercício restaria única e exclusivamente, ao critério dos próprios trabalhadores, como pretende o Projeto de 
Constituição. 
Parecer:   
Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. E antecipo que votarei 
pela aprovação, com ressalva das eventuais destaques pedidos.  
Pela aprovação parcial. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 30, 
31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 59 e 60. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 6º, §§ 13, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 39, 45, 50, 51, 52 e seus incisos, 53 e 
55. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 7º; Art. 8º, incisos II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII: §§ 1º, 2º, 3º , 4º; Art. 9º e seu Parágrafo único: Art. 10, 
"caput", §§ 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º; Parágrafo único do Art. 11. 
PELA REJEIÇÃO: Incisos I, V, X, XIV e XXIX do Art. 8º ; § 5º do art. 8º ; §§ 3º e 4º do Art. 10, "caput" do Art. 
11; Art. 12. 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 13 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c": inciso II ("caput") e alínea "a"; §§ 1º, 2º, 3º , 
4º (e incisos I e II); Art. 14. 
PELA REJEIÇÃO: Alínea "b", inciso II, do Art. 13; inciso III do § 4º, do Art. 13. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 15 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, e seus incisos I a IV, §§ 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11; Art. 16 
("caput"), incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 9º, do Art. 15; Art. 17. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 18 ("caput"), incisos I a IV, §§ 1º, 3º, 4º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 18. 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00070 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
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Texto:   
   Fica suprimido o Parágrafo 7o., do Artigo 14  
do Projeto de Constituição aprovado no Primeiro Turno. 
Justificativa: 
O parágrafo 7º, do Artigo 14 é desnecessário e ostensivamente casuístico. O problema das inelegibilidades está 
tratado no Parágrafo Nono quando diz: 
“Lei Complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger 
a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do Poder Econômico ou o abuso do exercício de 
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”. 
Ora, tudo já está definido, sem necessidade de se acrescentar mais nada. Não só definido, aprovado. Daí ser 
totalmente desnecessário o Parágrafo 7º que fala sobre “casos de Inelegibilidades”, quando o Parágrafo Nono já 
remetera tais casos para a disciplina da Lei Complementar. Então, se trata de dispositivo inócuo e dispensável 
do texto constitucional. 
Não se venha argumentar que é matéria esclarecedora e necessária. Não o dispositivo, objeto de Parágrafo 
Nono, já disciplina o problema das inelegibilidades e não há qualquer necessidade de complementação e novo 
disciplinamento. Seria admitir até disposições contraditórias dentro do mesmo artigo, consubstanciadas num 
parágrafo definindo uma coisa de um jeito e noutro afirmando coisa diferente. É de estarrecer, no mínimo, para 
não dizer que é um verdadeiro absurdo jurídico-constitucional. 
Nestas condições, entendemos que não pode perdurar, nem subsistir essa situação, impondo-se a sua 
retificação sumária, o que só será possível com a supressão pura e simples do Parágrafo 7º, do artigo 14 do 
Projeto aprovado, em Primeiro Turno. Isto quanto à parte processualística. No que tange ao mérito, o que 
contém o Parágrafo 7º, do artigo 14, é a consagração da oligarquia e do nepotismo. E um passaporte poderoso 
para o mandonismo político, por tempo ilimitado. Famílias inteiras vão dominar a vida política desta Nação por 
vários e vários anos, sem que os menos afortunados da sorte possam participar do processo político. Onde está 
o princípio da igualdade de oportunidades para todos? Desaparece por completo, para dar lugar a outro: 
somente alguns têm todas as oportunidades. 
Tal privilégio odioso e discriminatório não pode ficar inscrito na Nova Constituição brasileira, que se propõe à 
instauração de uma nova ordem política, social e econômica. Que seja proscrito o quanto antes. 
Parecer:   
   A emenda pretende retirar do texto constitucional a inelegibilidade por parentesco, com a supressão do § 7o. 
do art. 14.  
A inelegibilidade por parentesco deve ser mantida para impedir ou evitar que chefes de executivos exerçam 
influência política capaz de garantir a eleição de seus familiares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00075 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PSDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se do parágrafo 7o. do artigo 14 a  
expressão: "que tenham exercido mais da metade do mandato". 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pretende o autor ampliar a faixa de inelegibilidade dos parentes consanguíneos ou afins, com a supressão da 
expressão do § 7o. do art. 14, " que tenham exercido mais da metade do mandato ".  
A tendência do Direito Constitucional moderno é pela redução dos casos de inelegibilidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00079 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARIA LÚCIA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Art. 14...  
Retire-se do art. 14, § 2o. a expressão "e,  
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durante o período do serviço militar obrigatório,  
os conscritos". 
Justificativa: 
Não se conceba, em um país democrático, a negação de direito político de eleger seus representantes, a quem, 
como prova de exercício de cidadania, esteja em pleno cumprimento de seus deveres para com a Pátria. 
Parecer:   
   Pretende o autor, com a supressão da expressão " e, durante o período do serviço militar obrigatório, os 
conscritos", do § 2o. do art. 14, conferir o direito de voto aos militares que estão no serviço inicial, na qualidade 
de conscritos.  
Somos pela exclusão dos conscritos porque os mesmos, durante o período eleitoral, quando as Forças Armadas 
são requisitadas pela Justiça Eleitoral, são mobilizados para cumprir essa missão. 
   
   EMENDA:00125 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBSON MARINHO (PSDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 7o., do art. 14. 
Justificativa: 
A inelegibilidade em razão de parentesco, estabelecida no dispositivo citado, deve ser disciplinada em legislação 
ordinária, quando se poderá tipificar os diversos vínculos possíveis de gerar o impedimento. 
A emenda objetiva, assim retirar do texto constitucional essa norma deixando ao legislador ordinário a tarefa de 
sei disciplinamento. 
Parecer:   
   A emenda pretende retirar do texto constitucional a inelegibilidade por parentesco, com a supressão do § 7o 
do art. 14.  
A inelegibilidade por parentesco deve ser mantida para evitar ou impedir que chefes de executivos exerçam 
influência política capaz de garantir a eleição de seus familiares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00126 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBSON MARINHO (PSDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se no § 5o. do art. 14, a expressão "Prefeitos". 
Justificativa: 
A supressão permite instituir o princípio da reeleição para os Prefeitos, de cunho nitidamente democrática, pois 
dá ensejo a que a administração desses titulares seja submetida ao julgamento direto do povo. 
É recomendável que essa experiência renovadora das práticas democráticas em nosso País se inicie justamente 
pelos Prefeitos, pois se trata da autoridade executiva mais perto do povo e, portanto, susceptível de um 
julgamento direto sobre os acertos e erros de sua administração. 
Parecer:   
   Pretende o autor a reeleição de prefeitos, com a supressão da expressão "Os Prefeitos", do § 5o. do art. 14.  
O instituto da reeleição não é da nossa tradição republicana, nem se adapta à "nossa realidade político-
eleitoral".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00149 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Do Título I, Capítulo IV - Dos Direitos Políticos,  
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do Projeto de Constituição "B".  
Art. 14, § 7o.  
Suprima-se o termo ressalvados os que já exercem  
mandato eletivo, passando o dispositivo a ter a  
seguinte redação:  
Art. 14. - ..............................  
§ 7o. - São inelegíveis para qualquer cargo, no  
território de jurisdição do titular, o cônjuge e  
os parentes por consanguinidade ou afinidade, até o  
segundo grau, ou por adoção, do Presidente da  
República, do Governador do Estado e do Distrito  
Federal e do Prefeito que tenham exercido mais de  
metade do mandato.  
Justificativa: 
O dispositivo é extremamente rigoroso ao excluir da postulação eleitoral todos os parentes até o segundo grau 
do Presidente da República, Governador ou Prefeito, em seus respectivos territórios de jurisdição. 
Não há motivo especial para excluir desses impedimentos os detentores de mandatos eletivos. 
Se alguma particularidade incidisse sobre essas pessoas seria certamente no sentido contrário, isto é, no 
sentido de desaconselhar a elegibilidade em circunstâncias iguais de parentesco. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da expressão "ressalvados os que já exercem mandato eletivo", do §§ 7o. do art. 
14, a fim de que a inelegibilidade por parentesco também os atinja.  
Entendemos que o detentor de mandato eletivo deve ficar a salvo dos rigores da inelegibilidade por parentesco 
por se tratar de político consagrado nas urnas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00176 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SABRÁ (PFL/RJ) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 14. é 7  
Suprima-se o parágrafo 7 do Art. 14. 
Justificativa: 
O parágrafo é paradoxal: 
- Cria privilégios para atuais detentores de mandatos; 
- Estimula as oligarquias; 
- Estende as inelegibilidades para postulantes a cargos proporcionais;  
- O parágrafo 9º diz: Lei Complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidades. 
Parecer:   
   A emenda pretende retirar do texto constitucional a inelegibilidade por parentesco, com a supressão do § 7o. 
do art. 14.  
A inelegibilidade por parentesco deve ser mantida para evitar ou impedir que chefes de executivos exerçam  
influência política capaz de garantir a eleição de seus familiares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00216 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir a alínea "c", do inciso II, do § 1o., do Art. 14, do Projeto de Constituição (B). 
Justificativa: 
Deve ser suprimida este dispositivo que prevê o voto facultativo aos maiores de dezesseis anos e menores de 
dezoito anos. 
A capacidade para votar, isto é, a de escolher os que conduzirão os negócios públicos, deve vir acompanhada 
de imputabilidade que decorra da responsabilidade civil e penal. A exceção da Nicarágua, que declara, em sua 
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Constituição, que esta responsabilidade é alcançada aos dezesseis anos, em todos os países ocidentais ela é 
atingida aos dezoito ou aos vinte e um anos. 
A questão não é de cunho jurídico, nem mesmo político. Cuida-se de matéria tratada pela Psicologia, porque 
somente esta ciência pode atestar o momento em que o ser humano consegue, por seu desenvolvimento 
natural, gozar de amadurecimento suficiente para a prática de certos atos da vida civil e a assunção das 
respectivas responsabilidades. 
Uma norma jurídica, mesmo de hierarquia superior, não possui o condão de modificar uma verdade 
cientificamente reconhecida, e muito menos de alterar a natureza humana. 
Atribuir um direito a alguém, incapacitado para exercê-lo, plenamente, é violentar a natureza das coisas a 
ensejar distorções perigosas na ordem jurídica. Se aos dezesseis anos o adolescente fosse apto para votar, 
para escolher quem cuidará da coisa pública, certamente deveria ser, e com mais razão, capaz de dirigir os 
próprios negócios e assumir a responsabilidade plena por seus atos. 
Nós, Constituintes, que somos pais de jovens ainda em busca de sua afirmação pessoal, na fase da 
adolescência, os quais “relutam em aceitar ajuda” como afirma o psiquiatra Isaac Mielnik, especialista em 
adolescência, não podemos persistir em criar essa compreensão a mais, sobre as dificuldades que assaltam 
esses jovens na sua formação psicológica para a vida, firmando sensibilidade e emotividade próprias. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da alínea "c" do inciso II do § 1o. do art. 14, que permite o voto facultativo aos 
maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos.  
Entenderam os constituintes no primeiro turno, que o jovem nessa idade, devido aos meios de comunicação e 
aos recursos da informação escrita, já adquiriu a maturidade necessária para exercício do voto.  
Dessa forma, achamos que o referido dispositivo deve ser mantido no segundo turno.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00261 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Suprima-se do Artigo 14, parágrafo 1o.,  
Inciso II, a alínea "C", que diz o seguinte:  
"os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos." 
Justificativa: 
Para haver coerência com o que já foi estabelecido nesta Carta, ou seja, a inexistência de responsabilidade civil 
ou criminal (Art. 231) aos menores de 16 anos é preciso suprimir a alínea acima mencionada. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da alínea "c" do inciso II do § 1o. do art. 14, que permite o voto facultativo aos 
maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos.  
Entenderam os constituintes no primeiro turno, que o jovem nessa idade, devido aos meios de comunicação e 
aos recursos da informação escrita, já adquiriu a maturidade necessária para exercício do voto.  
Dessa forma, achamos que o referido dispositivo deve ser mantido no segundo turno.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00267 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 14 § 5o. a expressão:  
"os Prefeitos" 
Justificativa: 
Dos cargos de Executivo, o de Prefeito é o único que a população exerce uma fiscalização direta e efetiva, por 
estar o Executivo em contato direto com a população, portanto cabe a mesma o direito de reeleger ou não seu 
administrador. 
Parecer:   
   Pretende o autor a reeleição de prefeitos, com a supressão da expressão "Os Prefeitos", do § 5o. do art. 14.  
O instituto da reeleição não é da nossa tradição republicana, nem se adapta à "nossa realidade político-
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eleitoral".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00268 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 14, parágrafo 7o., a expressão: "e do prefeito" 
Justificativa: 
A intenção é não impedir que nos pequenos municípios, onde quase toda a população capaz quando não é 
perante de 1º ou 2º grau e cônjuge, tendo em muitos casos a necessidade de se alistar nos quatros do partido 
pessoas estanhas à sociedade local. 
Parecer:   
   Pretende o autor a reeleição de prefeitos, com a supressão da expressão "Os Prefeitos", do § 5o. do art. 14.  
O instituto da reeleição não é da nossa tradição republicana, nem se adapta à "nossa realidade político-
eleitoral".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00287 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Suprimir do parágrafo 7o. do artigo 14,  
Capítulo IV, Título II, "Dos Direitos e Garantias  
Fundamentais", a expressão: "...que tenham  
exercido mais da metade do mandato".  
Passando seu texto a ter a seguinte redação:  
"§ 7o. Ressalvados os que já exercem mandato  
eletivo, são inelegíveis para qualquer cargo, no  
território de jurisdição do titular, o cônjuge e  
os parentes por consanguinidade ou afinidade, até  
o segundo grau, ou por adoção, do Presidente da  
República, do Governador de Estado e do Distrito  
Federal e do Prefeito". 
Justificativa: 
Em superficial análise, haver-se-ia de supor que, com o § 7º do Art. 14, eliminara-se da vida nacional, o 
nepotismo. 
No entanto, aquele entendimento, aprofundado o exame da disposição da regra de que se faltou, é um 
equívoco. 
A prevalecer o texto aprovado, o que se admite apenas para argumentar, ao invés de extirpar a influência dos 
que ocupam cargos executivos nas eleições de seus apaniguados ou familiares, escamoteia-se a interveniência 
nefasta, com uso indiscutível do dinheiro público. 
Portanto, o texto condiciona a elegibilidade do cônjuge ou dos parentes ao tempo de exercício do mandato; se 
menos da metade desse mandato for exercido, são elegíveis; se, no entanto, mais da metade desse for 
cumprido, são inelegíveis. 
Entendemos, contudo, que a questão na elegibilidade ou inelegibilidade, conhecendo a realidade política 
brasileira, fulcrada, muitas vezes, nas relações familiares, não deve usar o parâmetro do tempo de exercício do 
mandato dos chefes do Poder Executivo, federal, estadual ou municipal, mas simplesmente o exercício em si do 
cargo, com a ressalva de que não haveria inelegibilidade aos que já exercessem mandato eletivo. 
Dessa forma, reputados indispensáveis a supressão da expressão: “...que tenham exercido mais da metade do 
mandato”. 
Com isso evitar-se-á, decerto, a familiarização da política brasileira, hoje tão rica em nepotismo, e propiciará o 
surgimento de novas lideranças e novos políticos, atualmente espremidos e massacrados pela máquina do 
Executivo. 
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Parecer:   
   Pretende o autor ampliar a faixa de inelegibilidade dos parentes consanguíneos ou afins, com a supressão da 
expressão do § 7o. do art. 14, " que tenham exercido mais da metade do mandato ".  
A tendência do Direito Constitucional moderno é pela redução dos casos de inelegibilidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00301 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUPRIMIR a expressão "os Prefeitos" do artigo 14, § 5o., do Projeto de Constituição (B). 
Justificativa: 
Com esta supressão, permite-se a reeleição dos Prefeitos. É regra democrática e participativa adequada ao 
sistema constitucional tal como foi montado. 
Parecer:   
   Pretende o autor a reeleição de prefeitos, com a supressão da expressão "Os Prefeitos", do § 5o. do art. 14.  
O instituto da reeleição não é da nossa tradição republicana, nem se adapta à "nossa realidade político-
eleitoral".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00314 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE CHEIDDE (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 7o. do art. 14 do Projeto de Constituição "B" 
Justificativa: 
A tendência do Direito Constitucional moderno é pela redução das hipóteses de inelegibilidade. Nas nações 
democráticas não consta a inelegibilidade em nenhuma Constituição e nós, que estamos caminhando para uma 
democracia ampla e irrestrita, temos que preservar o direito do cidadão brasileiro de votar e ser votado, em toda 
e qualquer circunstância. Por isso mesmo, o texto fundamental que estamos elaborando – reconhecidamente 
com notáveis avanços sociais e políticos – não deve contemplar qualquer dispositivo que contrarie esses 
princípios, devendo oferecer ampla possibilidade de dispuser o pleito eleitoral a todos os que assim o desejarem. 
Note-se, ainda, que a redação do Projeto é dúbia e facciosa ao vedar a reeleição apenas para os cônjuges ou 
parentes das autoridades do Executivo que já tenham exercido mais da metade do mandato. E ressalta, ainda, a 
hipótese daqueles que já exerçam mandato eletivo. Ora, na vida política brasileira, todos nós sabemos que, 
principalmente pela não coincidência das datas eleitorais, o fato de um Prefeito, Governador ou Presidente ter 
exercido menos da metade do seu mandato não é garantia suficiente de que não utilizará a máquina 
administrativa para beneficiar seus apaniguados que postulam cargos eleitorais. 
É inócuo, pois, esse dispositivo que a presente emenda pretende suprimir: não existe o combate ao nepotismo. 
Mais ainda: esmaga as candidaturas descompromissadas com o poder como, outrossim, reduz a chance de 
renovação política pela simples razão de que as oligarquias parentais farão do poder um rodízio de interesses 
familiares, na ciranda da antidemocracia. 
Basta dar-se um exemplo, que põe a nu toda a hipocrisia do dispositivo. Um Governador atual, visto não ter 
cumprido mais da metade de seu mandato, até novembro próximo, poderá eleger seu cônjuge ou parente até 
segundo grau para Prefeito ou Vereador em qualquer cidade do seu Estado! Isso garantirá a elegibilidade desse 
parente para as eleições de 1990 sem que o Governador tenha de renunciar, apesar de já ter cumprido, até lá, 
mais da metade do mandato! O nepotismo, pois, ficou assegurado. 
Parecer:   
   A emenda pretende retirar do texto constitucional a inelegibilidade por parentesco, com a supressão do § 7o. 
do art. 14.  
A inelegibilidade por parentesco deve ser mantida para evitar ou impedir que chefes de executivos exerçam in-  
fluência política capaz de garantir a eleição de seus familiares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00330 REJEITADA 
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Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: art. 14, § 4o.  
Suprima-se no § 4o. do artigo 14 a  
expressão: "e os analfabetos". 
Justificativa: 
Considerar inelegível os analfabetos significa continuar mutilando seus direitos de cidadania um século após a 
proclamação da República. O próprio direito de voto é lhes assegurado no projeto de forma hipócrita, ao 
considera-lo de exercício facultativo e não também como o direito dever dos demais alistados. 
Desde a Constituição de 1891 (art. 70, § 2º), prevalece o preceito segundo o qual somente “são inelegíveis os 
inalistáveis”. Ora, se os analfabetos são alistáveis, serão por isso mesmo elegíveis. 
Parecer:   
   Cuida a emenda da supressão da expressão "e os analfabetos" do § 4o. do art. 14, que trata das 
inelegibilidades.  
Não vislumbramos no referido dispositivo qualquer discriminação contra os analfabetos.  
Por razões óbvias, referidos cidadãos não têm condições de exercer cargos eletivos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00348 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se no § 7o. do art. 14 as palavras seguintes:  
"Ressalvados os que já exercem mandato eletivo..." 
Justificativa: 
Com essa frase no texto, instituir-se-á no Brasil, a “República Monárquica”. Substitui-se o direito eleitoral pelo 
direito de Sucessão. Vamos ver verdadeira enxurrada de familiares se candidatando a cargo diverso, 
exatamente com o objetivo de possibilitar que chefe de executivo, em qualquer nível faça seu sucessor filho, ou 
o irmão, ou o pai, etc. A Assembleia Nacional Constituinte não pode e nem deve contribuir, mantendo a 
expressão acima no texto do § 7º do artigo 14, para assegurar a formação de Oligarquias, conspurcando o 
processo eleitoral. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da expressão "ressalvados os que já exercem mandato eletivo", do § 7o. do art. 
14, a fim de que a inelegibilidade por parentesco também os atinja.  
Entendemos que o detentor de mandato eletivo deve ficar a salvo dos rigores da inelegibilidade por parentesco 
por se tratar de político consagrado nas urnas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00366 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o item IV, § 3o. do Artigo 14,  
Capítulo IV do Projeto de Constituição,  
eliminando-se qualquer exigência de domicílio  
eleitoral para o estabelecimento de candidaturas. 
Justificativa: 
A exigência de domicílio eleitoral foi estabelecida pelo Ato Institucional número 2 do Regime Militar. Foi a 
maneira encontrada para se impedir o surgimento de um foco de oposição no então Estado da Guanabara. O 
marechal Lott se candidatara ao governo daquela unidade da Federação. Como seu título era de Teresópolis, na 
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época Estado do Rio, tornou-se inelegível com as determinações do AI-2. A Constituição de 1946, mais 
abrangente, permitiu as candidaturas de políticos de projeção nacional fora de seus estados de origem. Lembro 
os casos do Presidente Juscelino Kubitschek, que se elegeu por Goiás como senador, e do Governador Leonel 
Brizola, eleito deputado pelo Estado da Guanabara. 
A manutenção do domicílio eleitoral representa a manutenção de um artificio antidemocrático na nova 
Constituição. Um entulho autoritário a ser retirado para que a ordem democrática possa ser introduzida em sua 
plenitude no País. 
Parecer:   
   Cuida a emenda de suprimir o item IV, do § 3o. do art. 14, com o objetivo de eliminar a exigência de domicílio 
eleitoral na disputa de cargos eletivos.  
Entendemos ser necessária a exigência da obrigatoriedade do domicílio eleitoral para assegurar perfeita 
identidade entre representantes e representados, governantes e governados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00427 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO VITAL (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "C", do artigo, capítulo  
IV, dos Direitos Políticos, "os maiores de  
dezesseis e menores de dezoito anos", do Projeto  
de Constituição (b) no segundo turno da Assembleia  
Nacional Constituinte. 
Justificativa: 
Com a idade de 14 anos, o cidadão ainda não está suficientemente maduro para participar da vida política. 
Sendo uma atividade muito importante, esse direito não pode ser exercido da maneira facultativa. O ideal seria 
que o cidadão, mesmo menor de 14 anos estivesse obrigado, como todo cidadão, a votar. Essa hipótese 
acarretaria, no entanto, responsabilidade para o menor de 18 anos, o que é inconcebível. Responsabilizar o 
menor seria admitir que ele deva ser passível de processo e responsabilidades criminais e isso também não 
pode acontecer. Participar, todos podem, menos praticar o ato do voto de maneira “facultativo”. Existem 
diferenças. Alguns jovens possuem maturidade suficiente para votar. Outros não a possuem. A legislação 
constitucional não pode diferenciar as condições psicológicos de cada um. Por isso a expressão deve ser 
suprimida do texto da Constituição. 
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir da alínea "c" do item II do § 1o. do art. 14, a expressão "os maiores de dezesseis 
e menores de dezoito anos", para impedir que os jovens nessa faixa de idade, possam exercer, 
facultativamente, o direito de voto.  
Nessa idade, devido os meios de comunicação e outros fatores, os jovens do mundo moderno já estão 
politizados e aptos para votar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00482 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Inciso II do § 8o. do Art. 14  
Suprimir a expressão "... a partir da  
filiação partidária ..." do inciso II do § 8o. do  
Art. 14, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 14 .....................................  
.............................................  
§ 8o. .......................................  
.............................................  
II - se contar mais de dez anos de serviço,  
será agregado pela autoridade superior e, eleito,  
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passará automaticamente para a inatividade, no  
ato da diplomação. 
Justificativa: 
Ao optar pela candidatura do cargo eletivo o militar deve ser afastado do serviço ativo, conforme prescreve o 
texto do Projeto “B” da Constituição no § 6º do Art. 43. 
Mantida a prescrição atual do inciso II do § 8º do Art. 14, o militar deverá ser agregado a “partir da filiação 
partidária”, não estando definido no texto se essa agregação é concedida com ou sem ônus para o erário, o que 
permite depreender que essa agregação será com ônus, isto é, o militar filiado a partido político continuará 
percebendo seus vencimentos durante o período em que estiver agregado. 
Em decorrência do texto não definir claramente, um tempo mínimo, a partir de quando possa ser feita a filiação 
partidária, poderíamos ter o caso de militares agregados por longos períodos, ou indefinidamente. 
Acresça-se que, pelo citado texto, o militar poderá filiar-se partidariamente, sem obrigatoriedade de ser 
candidato a cargo eletivo. 
Parecer:   
   A supressão recomendada merece ser acolhida, para que se evite que o militar, filiando-se a partido político, 
seja afastado do serviço com ônus para o erário, situação indesejável e indesejada. Permito-me chamar a 
atenção para o fato da necessidade de promover-se adaptação na redação do artigo 43, § 6o., caso prospere a 
emenda.  
Sou pela aprovação. 
   
   EMENDA:00497 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "c" do inciso II do § 1o. do Art. 14. 
Justificativa: 
É tradição da legislação brasileira considerar capazes, os maiores de dezoito anos. Assim, todos os atos 
praticados são da sua responsabilidade, respondendo por eles perante a lei. 
É contra o bom senso estender o direito de voto aos menores de dezoito anos tanto do ponto de vista legal, 
como do ponto de vista da maioridade. Os atos atentatórios à lei praticados pelos menores, não são passiveis de 
penalização plena. Se assim é, é um contrassenso entender a esse contingente de menores o direito de voto, 
pois assim como não são responsáveis pelas infrações também não se encontram com a maturidade necessária 
para o exercício consciente do voto. 
Por essas razões, e um ato de responsabilidade, bem como é logico que se suprime a expressão contida na 
presente norma. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da alínea "c" do inciso II do § 1o. do art. 14, que permite o voto facultativo aos 
maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos.  
Entenderam os constituintes no primeiro turno, que o jovem nessa idade, devido aos meios de comunicação e 
aos recursos da informação escrita, já adquiriu a maturidade necessária para exercício do voto.  
Dessa forma, achamos que o referido dispositivo deve ser mantido no segundo turno.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00515 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Suprimam-se no art. 14 § 7o. as palavras  
"ressalvados os que já exercem mandato eletivo". 
Justificativa: 
O novo texto constitucional deve primar pelo moralização e aperfeiçoamento do processo eleitoral. 
Esta emenda visa à proibição de que familiares possam alternar o exercício do poder. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da expressão "ressalvados os que já exercem mandato eletivo", do §§ 7o. do art. 
14, a fim de que a inelegibilidade por parentesco também os atinja.  
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Entendemos que o detentor de mandato eletivo deve ficar a salvo dos rigores da inelegibilidade por parentesco 
por se tratar de político consagrado nas urnas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00531 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea a do item VI do § 3o. do  
art. 14 do Projeto de Constituição aprovado em 1o.  
Turno, reclassificando-se as demais. 
Justificativa: 
Em conformidade com o preceituado na alínea a do item VI do art. 14 do Projeto de Constituição aprovado em 1º 
Turno, pela Assembleia Nacional Constituinte, a idade mínima para os candidatos a Presidente da República e a 
Senador da República é de trinta e cinco anos. 
Sabe-se, entretanto, que em decorrência de um complexo de fatores de natureza psicossocial que o cidadão, 
em nosso tempo, alcança a maturidade muito mais precocemente do que os de gerações anteriores. 
Assim, com idade bem inferior aos trinta e cinco anos, o cidadão brasileiro já detém condições para aspirar a 
importantes cargos públicos como os de Presidente da República e de Senador da República. 
Nesta conformidade, a fim de que não haja, sobre a espécie, uma norma rígida e inflexível como a que consta 
do Projeto de Constituição, temos para nós que a matéria deverá ser disciplinada pela legislação ordinária, 
mesmo porque está inserida na competência da União a iniciativa de leis que disponham sobre direito eleitoral. 
Dessa forma, o legislador ordinário terá plenas condições de debater exaustivamente a matéria, indicando a 
idade mais adequada e melhor sintonizada com a realidade brasileira para os candidatos aos referidos cargos. 
Parecer:   
   Propõe a emenda a supressão do item VI do § 3o. do art.14, que trata da idade mínima do Presidente e do   
Vice-Presidente da República e do Senador, deixando a disciplinação da matéria à legislação ordinária. A 
proposta não se compadece com a sistemática adotada no Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00532 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Suprima-se da alínea a do item VI do § 3o.,  
do art. 14 do Projeto de Constituição aprovado em  
1o. Turno, a expressão "e cinco". 
Justificativa: 
Em consonância com o estatuído na alínea a do item VI do § 3º do art. 14 do Projeto de Constituição aprovado 
em 1º Turno pela Assembleia Nacional Constituinte, os candidatos aos cargos de Presidente da República e de 
Senador da República deverão contar com, pelo menos, trinta e cinco anos de idade. 
Temos para nós, entretanto, que tal limite mínimo de idade entra em evidente contradição com a tendência 
democrática e liberalizadora de nossa futura Carta Política, por ser excessivo. 
Em verdade, a nós nos parece que o cidadão brasileiro com trinta anos de idade já dispõe de maturidade 
suficiente para aspirar aos referidos cargos públicos, podendo, portanto, a eles candidatar-se. 
Aliás, o próprio texto em votação já determina que os candidatos a Governador tenham trinta anos de idade. 
Ora, a Constituição vigente determina a mesma idade para os candidatos a Governador de Estado e Presidente 
da República, observando regra inscrita em nossa tradição republicana. 
E, portanto, lógico que também a futura Lei Maior obedeça ao mesmo critério, uniformizando em trinta anos a 
idade mínima para os candidatos aos aludidos cargos públicos. 
Parecer:   
   Propõe a emenda a supressão da expressão "e cinco" da alínea a do item VI do § 3o. do art.14, que trata da 
idade mínima para ser candidato a Presidente, Vice-Presidente da República e Senador.  
Quer o autor reduzi-la para trinta anos nossa tradição política, contudo, consagra o limite de idade de trinta e  
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cinco anos. Não porque negá-la.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00544 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se no Inciso IV do Parágrafo 3o. do  
Art. 14, Capítulo IV, dos Direitos a palavra "Eleitoral". 
Justificativa: 
O domicílio eleitoral é uma imposição do governo militar e contrária a tradição e a história do país. Sabemos que 
no passado a condição de elegibilidade era o simples DOMICÍLIO, ou seja, o local de residência comprovada do 
candidato, onde ele exerce sua atividade principal; onde mantém sua presença constante. Estas condições são 
amplamente suficientes para caracterizar um candidato em uma região, sendo totalmente dispensável o 
DOMICÍLIO ELEITORAL que, nos últimos anos, tem apenas servido para impedir a participação no processo 
eleitoral de novas lideranças. 
Parecer:   
   Pela rejeição nos termos do parecer à emenda no. 2T00366-8. 
   
   EMENDA:00572 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PTB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "c" do Inciso II, do § 1o. do art. 14. 
Justificativa: 
Enquanto os menores entre 16 e18 anos de idade forem civilmente irresponsáveis e penalmente inimputáveis, 
não se lhes pode, por coerência, considerar com maturidade suficiente para serem eleitores. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da alínea "c" do inciso II do § 1o. do art. 14, que permite o voto facultativo aos 
maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos.  
Entenderam os constituintes no primeiro turno, que o jovem nessa idade, devido aos meios de comunicação e 
aos recursos da informação escrita, já adquiriu a maturidade necessária para exercício do voto.  
Dessa forma, achamos que o referido dispositivo deve ser mantido no segundo turno.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00578 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   No Parágrafo 7o, do Art. 14, IN SINE,  
suprimam-se as expressões:  
"que tenham exercido mais da metade do mandato". 
Justificativa: 
Trata-se de inelegibilidade de parentes, com sanguíneos ou a fins, até 2º grau, do Presidente, Governador e 
Prefeito, no território da jurisdição do titular. 
Quebrando a nossa tradição constitucional, que visa impedir o uso do poder político para premiar oligarquias, a 
redação proposta quer condicionar a inelegibilidade ao exercício de mais da metade do mandato. Não esclarece, 
entretanto, se a metade é em períodos contínuos ou não; se pode tratar-se da primeira ou segunda metade, 
durante a qual se realizam as eleições; ou, se no “exercício” se compreendem os afastamentos legais. 
Em verdade quer se estabelecer uma inelegibilidade pela metade. 
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Ou ela se justifica e deve prevalecer, ou a educação política, lisura e responsabilidade de nossos executivos já 
permitem eliminá-la. 
Nesse caso que se faça por inteiro. 
Parecer:   
   Pretende o autor ampliar a faixa de inelegibilidade dos parentes consanguíneos ou afins, com a supressão da 
expressão do § 7o. do art. 14, " que tenham exercido mais da metade do mandato ".  
A tendência do Direito Constitucional moderno é pela redução dos casos de inelegibilidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00579 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. 14 - § 3o. Item IV  
Revogando o item IV que diz "o domicílio  
eleitoral na circunscrição". 
Justificativa: 
Uma sociedade democrática não pode conviver com a exigência do domicílio eleitoral para permitir que o 
cidadão exerça o direito de concorrer a cargo público. 
Isto foi uma invenção da ditadura e que agora a democracia deve revogar. 
Parecer:   
   Pela rejeição nos termos do parecer à emenda no. 2T00366-8. 
   
   EMENDA:00586 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Suprimam-se do Parágrafo 7o. do Artigo 14 do  
Projeto de Constituição (B) 2o. Turno, as  
seguintes expressões:  
"que tenham exercido mais da metade do mandato"  
Dando-se ao Parágrafo 7o. do Artigo 14 do  
Projeto de Constituição (B) 2o. Turno, a seguinte redação:  
"Art. 14 - ................................  
§ 7o. - Ressalvados os que já exercem  
mandato eletivo, são inelegíveis para qualquer  
cargo, no território de jurisdição do titular, o  
cônjuge e os parentes por consanguinidade ou  
afinidade, até o segundo grau, ou por adoção, do  
Presidente da República, do Governador de Estado e  
do Distrito Federal e do Prefeito." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pretende o autor ampliar a faixa de inelegibilidade dos parentes consanguíneos ou afins, com a supressão da 
expressão do § 7o. do art. 14, " que tenham exercido mais da metade do mandato ".  
A tendência do Direito Constitucional moderno é pela redução dos casos de inelegibilidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00587 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Suprimam-se do Parágrafo 7o. do Artigo 14 do  
Projeto de Constituição (B) 2o. Turno, as  
seguintes expressões:  
"Ressalvados os que já exercem mandato eletivo" 
Dando ao Parágrafo 7o. do Artigo 14 do  
Projeto de Constituição (B) 2o. Turno, a seguinte redação:  
"Art. 14 - ....................................  
§ 7o. - São inelegíveis para qualquer cargo,  
no território de jurisdição do titular, o cônjuge  
e os parentes por consanguinidade ou afinidade, até  
o segundo grau, ou por adoção, do Presidente da  
República, do Governador de Estado e do Distrito  
Federal e do Prefeito que tenham exercido mais da  
metade do mandato." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da expressão "ressalvados os que já exercem mandato eletivo", do §§ 7o. do art. 
14, a fim de que a inelegibilidade por parentesco também os atinja.  
Entendemos que o detentor de mandato eletivo deve ficar a salvo dos rigores da inelegibilidade por parentesco 
por se tratar de político consagrado nas urnas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00798 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja suprimido o inciso I do Parágrafo 8o. do  
Artigo 14 e, por via de consequência, a expressão  
"se contar mais de dez anos de serviço", constante  
do inciso II, dos mesmos parágrafo e artigo. 
Justificativa: 
As normas em vigor, oriundas do regime autoritário, estabelecem o tempo de cinco anos, não se justificando 
agravar a situação do servidor Militar, exatamente no momento em que se estrutura uma nova ordem 
Constitucional voltada para a consagração dos direitos e garantias individuais e para a afirmação da democracia. 
Portanto, não há qualquer argumento que possa dar um mínimo de respaldo à disposição que se pretende 
suprimir. 
A sua supressão é a única forma de permitir alguns avanços, em relação às imposições do autoritarismo. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o inciso I do § 8o. do Art. 14 e a expressão "Se contar mais de dez anos de serviço", 
do inciso II do mesmo parágrafo.  
A redação dos referidos dispositivos deve ser mantida por ser mais coerente com os casos de inelegibilidade 
estabelecidos no art. 14.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00919 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprimir o § 7o. do art. 14. 
Justificativa: 
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Não é possível que, na forma do § 6º, o titular do mandato executivo possa concorrer a outro cargo bastando se 
afastar nos últimos seis meses enquanto seus parentes ou cônjuge fiquem impedidos de se apresentar como 
candidatos desde que o titular tenha já exercido mais da metade do mandato. 
Esse princípio não se coaduna com o espirito da própria Constituição, especialmente quando estabelece 
discriminação odiosa entre os próprios parentes, sejam eles detentores de mandato ou não. 
O dispositivo não se justifica porque em nada vai contribuir para a erradicação do coronelismo. 
Por outro lado, no seu Estado, é comum irmãos e cunhados e até pais e filhos estrem militando politicamente em 
posições contrárias e, já na Guerra dos Farrapos, os irmãos Guedes lutaram em campos opostos, enfrentando-
se em batalhas. É bom esclarecer também, o fato histórico de que o pacificador Duque de Caxias defendeu 
nessa guerra, o lado imperial enquanto seu tio Manoel de Lima e Silva foi o 1º General farroupilha, morrendo 
assassinado em defesa daquela causa. 
Parecer:   
   A emenda pretende retirar do texto constitucional a inelegibilidade por parentesco, com a supressão do §7o. 
do art. 14.  
A inelegibilidade por parentesco deve ser mantida para evitar ou impedir que chefes de executivos exerçam in-  
fluência política capaz de garantir a eleição de seus familiares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00948 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se, do § 7o, do Art. 14 do Projeto  
de Constituição, a expressão "... ou afinidade..." 
Justificativa: 
Ao prescrever a inelegibilidade, a quaisquer cargos, de parentes por consanguinidade, a Nova Carta objetiva 
impedir a prática de favorecimentos e abusos em favor de familiares de detentores do poder a níveis de 
Presidente da República, Governador do Estado e do Distrito Federal e do Prefeito. 
Entretanto, o preceito se excede ao impor seu veto a candidaturas de parentes por afinidade. Trata-se de 
restrição antidemocrática ao despojar de um direito político quem tenha laços secundários de parentesco ou que 
possa, eventualmente a adquiri-lo através de um inesperado matrimônio de parente consanguíneo de cônjuge, 
que passa a adquirir a afinidade de que trata o mandamento. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a expressão "ou afinidade" do § 7o. do art. 14, que trata da inelegibilidade por 
parentesco.  
Entendemos que a inelegibilidade por parentesco deve também atingir os parentes por afinidade, para evitar ou 
impedir que chefes executivos exerçam influência política capaz de garantir a eleição de seus familiares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01141 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 7o. do artigo 14 do Projeto de Constituição (B). 
Justificativa: 
As eleições são, talvez, o fato mais importante de um regime democrático de governo. Representam a forma 
mais concreta de viabilizar a democracia, entendida esta como governo do povo, pelo povo, para o povo, porque 
dizem, de maneira direta, como a escolha é feita, como e aquém o poder político é atribuído, entre indivíduos e 
grupos. Através delas é que se pode ter o retrato, o mais perfeito possível, das preferências e inclinações do 
eleitorado, que determinam a continuidade ou mudança nos quadros políticos, bem como a rotatividade de 
pessoas e de partidos no poder. 
É exatamente essa rotatividade que queremos ver estabelecida e não, a manutenção do status quo na vida 
política. Permitir a elegibilidade ao “cônjuge ou os parentes até o segundo grau, por consanguinidade afinidade 
ou adoção, do Presidente da República, do Governador de Estado e do Prefeito” aos candidatos que já exercem 
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mandato eletivo, é institucionalizar o peso da ação governamental, movimentando todo um sistema de estruturas 
em favor dos candidatos oficiais. 
Esse “poder” tem sido grande suporte para aqueles que se elegem, única e tão somente, respaldados pela 
máquina administrativa cuja a influência é gigantesca. 
A supressão que propomos, é exatamente, no sentido de tornar nosso modelo democrático o mais igualitário 
possível, livre de influências que possam prejudicar um processo seletivo. A nosso ver, devemos reunir esforços 
a fim de possibilitar as escolhas com racionalidade e objetividade. 
A seriedade deste propósito visa a reduzir a distância da verdadeira democracia da realidade em que vivemos e 
deverá despertar maior interesse, por parte dos que desejam mesmo implantar, no Brasil uma democracia com 
reduzido índice de influência de fatores, destacadamente o econômico-administrativo, cuja ação é mais forte e 
por possuir os instrumentos que criam situações de favorecimentos e ameaças aos sistemas políticos de 
governo. 
Parecer:   
   A emenda pretende retirar do texto constitucional a inelegibilidade por parentesco, com a supressão do § 7o. 
do art. 14.  
A inelegibilidade por parentesco deve ser mantida para evitar ou impedir que chefes de executivos exerçam in-  
fluência política capaz de garantir a eleição de seus familiares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01142 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "ressalvados os que já  
exercem mandato eletivo" do artigo. 14, § 7o., do  
Projeto de Constituição (B), que passará a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 14 - (...)  
§ 7o. - São inelegíveis para qualquer cargo,  
no território de jurisdição do titular, o cônjuge  
e os parentes por consanguinidade ou afinidade,  
até o segundo grau, ou por adoção, do Presidente  
da República, do Governador de Estado e do  
Distrito Federal e do Prefeito que tenham exercido  
mais da metade do mandato. 
Justificativa: 
As eleições são, talvez, o fato mais importante de um regime democrático de governo. Representam a forma 
mais concreta de viabilizar a democracia, entendida esta como governo do povo, pelo povo, para o povo, porque 
dizem, de maneira direta, como a escolha é feita, como e aquém o poder político é atribuído, entre indivíduos e 
grupos. Através delas é que se pode ter o retrato, o mais perfeito possível, das preferências e inclinações do 
eleitorado, que determinam a continuidade ou mudança nos quadros políticos, bem como a rotatividade de 
pessoas e de partidos no poder. 
É exatamente essa rotatividade que queremos ver estabelecida e não, a manutenção do status quo na vida 
política. Permitir a elegibilidade ao “cônjuge ou os parentes até o segundo grau, por consanguinidade afinidade 
ou adoção, do Presidente da República, do Governador de Estado e do Prefeito” aos candidatos que já exercem 
mandato eletivo, é institucionalizar o peso da ação governamental, movimentando todo um sistema de estruturas 
em favor dos candidatos oficiais. 
Esse “poder” tem sido grande suporte para aqueles que se elegem, única e tão somente, respaldados pela 
máquina administrativa cuja a influência é gigantesca. 
A supressão que propomos, é exatamente, no sentido de tornar nosso modelo democrático o mais igualitário 
possível, livre de influências que possam prejudicar um processo seletivo. A nosso ver, devemos reunir esforços 
a fim de possibilitar as escolhas com racionalidade e objetividade. 
A seriedade deste propósito visa a reduzir a distância da verdadeira democracia da realidade em que vivemos e 
deverá despertar maior interesse, por parte dos que desejam mesmo implantar, no Brasil uma democracia com 
reduzido índice de influência de fatores, destacadamente o econômico-administrativo, cuja ação é mais forte e 
por possuir os instrumentos que criam situações de favorecimentos e ameaças aos sistemas políticos de 
governo. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da expressão "ressalvados os que já exercem mandato eletivo", do § 7o. do art. 
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14, a fim de que a inelegibilidade por parentesco também os atinja.  
Entendemos que o detentor de mandato eletivo deve ficar a salvo dos rigores da inelegibilidade por parentesco 
por se tratar de político consagrado nas urnas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01154 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADROALDO STRECK (PDT/RS) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "c" do inciso II, § 1o.,  
do artigo 14 - Disposições Permanentes - do  
Projeto de Constituição (B). 
Justificativa: 
Embora o jovem tenha vivência que o capacita a tantas tarefas de relevância, antes reservadas aos plenamente 
adultos, não me parece oportuno estender-lhe o direito de votar, facultativamente, a partir de 16 anos, pela 
quantidade de deveres que, obrigatoriamente, contrairá com esta conquista. Com democracia plena, a partir dos 
18 anos, haverá tempo suficiente para uma longa participação nos destinos do País. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da alínea "c" do inciso II do § 1o. do art. 14, que permite o voto facultativo aos 
maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos.  
Entenderam os constituintes no primeiro turno, que o jovem nessa idade, devido aos meios de comunicação e 
aos recursos da informação escrita, já adquiriu a maturidade necessária para exercício do voto.  
Dessa forma, achamos que o referido dispositivo deve ser mantido no segundo turno.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01313 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se alínea "a" do inciso II do § 1o. do art. 14. 
Justificativa: 
Trata-se de combater toda e qualquer discriminação aos analfabetos. Não há porque tratá-los de maneira 
distinta da do conjunto dos cidadãos no tocante ao alistamento eleitoral e ao exercício do direito de voto. 
Parecer:   
   Pretende o autor, com a supressão da expressão " e, durante o período do serviço militar obrigatório, os 
conscritos", do § 2o. do art. 14, conferir o direito de voto aos militares que estão no serviço inicial, na qualidade 
de conscritos.  
Somos pela exclusão dos conscritos porque os mesmos, durante o período eleitoral, quando as Forças Armadas 
são requisitadas pela Justiça Eleitoral, são mobilizados para cumprir essa missão. 
   
   EMENDA:01314 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se, no § 8o. do art. 14, o inciso I,  
o inciso II e a expressão "observado o seguinte",  
constante do "caput", ficando assim redigido o  
referido parágrafo:  
"§ 8o. - O militar alistável é elegível." 
Justificativa: 
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Trata-se de emenda destinada a evitar qualquer tratamento discriminatório em relação aos militares em matéria 
de direitos políticos, integrando-os plenamente a vida política do país tornando-os elegíveis na medida em que 
sejam alistáveis.  
Parecer:   
   Com a supressão dos incisos I e II e da expressão "observado o seguinte" do § 8o. do art.14, pretende o autor 
tornar o militar elegível, sem as restrições que são impostas, de modo equilibrado, no Projeto, com prudência, à 
sua elegibilidade.  
As restrições têm por objetivo preservar os quartéis da politização e evitar os inconvenientes da disseminação 
das paixões políticas nas fileiras militares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01335 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do art. 14. 
Justificativa: 
Trata-se da supressão do dispositivo que torna inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Os inalistáveis já são 
inelegíveis em função do que dispõe o art. 14, § 2º, III, que exige “o alistamento eleitoral” como condição de 
elegibilidade. Quanto aos analfabetos, qualquer discriminação com relação a eles é odiosa e não pode merecer 
a acolhida da Constituinte. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o §§ 4o. do art. 14, que trata da inelegibilidade dos inalistáveis e dos analfabetos.  
Não vislumbramos qualquer discriminação contra os analfabetos, que, por razões óbvias não têm condições de 
exercer cargos eletivos. Da mesma forma, quanto aos inalistáveis.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01342 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VÍTOR BUAIZ (PT/ES) 
Texto:   
   Suprima-se, na alínea "a" do inciso VI do  
§ 3o. do art. 14, a expressão "e cinco", ficando  
assim redigida a referida alínea:  
"a) trinta anos para Presidente e Vice-  
Presidente da República e Senador." 
Justificativa: 
Em um país com uma população majoritariamente jovem, a exigência da idade mínima de trinta e cinco anos 
para o exercício das funções de Presidente, Vice-Presidente e Senador é um exagero que deve ser repelido pelo 
Plenário da Constituinte. 
Parecer:   
   Propõe a emenda a supressão da expressão "e cinco" da alínea a do item VI do § 3o. do art.14, que trata da 
idade mínima do Presidente e do Vice-Presidente da República e do Senador.  
O projeto mantém coerência com a tradição do Direito Constitucional brasileiro.  
Somos, assim, pela rejeição da proposição. 
   
   EMENDA:01382 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 14, § 1o., inciso II, alínea C.  
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Suprima-se, do inciso II, § 1o., do Art. 14, a alínea C:  
"os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos". 
Justificativa: 
A capacidade para votar, isto é, a de escolher os que conduzirão os negócios públicos, devem vir acompanhada 
da imputabilidade que decorre da responsabilidade civil e penal. Em quase todos os países ocidentais, esta se 
atinge aos dezoito anos ou aos vinte e um anos, à execução da Nicarágua, que declara, em sua Constituição, 
ser a mesma alcançada aos dezesseis anos. 
A questão não é de cunho jurídico, nem mesmo político. 
Cuida-se de matéria tratada pela Psicologia, porque somente esta ciência pode atestar o momento em que o ser 
humano consegue, por seu desenvolvimento natural, gozar de pleno amadurecimento para a prática de certos 
atos da vida civil e assunção das respectivas responsabilidades. 
Uma norma jurídica, mesmo de hierarquia superior, não possui o condão de modificar uma verdade 
cientificamente reconhecida, muito menos, de alterar a natureza humana. 
Atribuir um direito a alguém, incapacitado para exercê-lo, plenamente, é violar a natureza das coisas e ensejar 
distorções perigosas na ordem jurídica. Se o menor de dezesseis anos é apto para votar, para escolher quem 
cuidará da coisa pública, certamente será, e com mais razão, capaz de dirigir os próprios negócios e assumir a 
responsabilidade por seus atos. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da alínea "c" do inciso II do § 1o. do art. 14, que permite o voto facultativo aos 
maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos.  
Entenderam os constituintes no primeiro turno, que o jovem nessa idade, devido aos meios de comunicação e 
aos recursos da informação escrita, já adquiriu a maturidade necessária para exercício do voto.  
Dessa forma, achamos que o referido dispositivo deve ser mantido no segundo turno.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01412 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 14 a expressão "com valor igual para todos" 
Justificativa: 
Nada mais supérfluo e redundante do que proclamar aos quatro cantos o voto, no Brasil, “tem valor igual para 
todos”. 
Será que sem essa proclamação acaciana, alguém quererá entender que o seu voto pesa mais do que o do 
resto dos mortais? 
Suprima-se, por inútil. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a expressão "com valor igual para todos", no art.14, que trata dos Direitos Políticos.  
É de ser mantida a referida expressão, tendo em vista que a mesma é necessária e valoriza o voto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01528 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS MOSCONI (PSDB/MG) 
Texto:   
   Suprimam-se os §§ 10 e 11 do art. 14 
Justificativa: 
Há pelo menos duas razões que justificam a supressão do citado dispositivo. A primeira é que, nos termos da 
legislação em vigor, o mandato eletivo poderá ser impugnado e poderá continuar sendo com base em outros 
dispositivos desta Constituição, especialmente os referentes ao direito de ação, direito de acesso à Justiça (a lei 
não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário a ameaça ou lesão de direitos, vale dizer sempre se pode 
recorrer ao Judiciário inclusive para impugnar mandato eletivo). A segunda é que o texto favorece a fraude, 
quando estabelece que a impugnação só poderá ser feita no prazo de quinze dias após a diplomação. Quer 
dizer, o mandato obtido com fraude, com abuso de poder econômico, ou outra forma de ilegalidade, não 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 567  

 

impugnado em 15 dias, torna-se legítimo. Não é certamente isso que quer o constituinte. A supressão do § 11 
vem por consequência, porque é dependente do § 10. 
Parecer:   
   A emenda objetiva a supressão dos §§ 10 e 11 do art. 14, que tratam da impugnação do mandato eletivo.  
Somos pela manutenção dos referidos dispositivos com a redação atual, por atenderem aos interesses da 
Justiça Eleitoral.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01612 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PSDB/RO) 
Texto:   
   Art. 14, § 7o. do Projeto (B)  
Suprima-se o § 7o. do art. 14, do Projeto (B) a expressão:  
"Ressalvados os que já exercem mandato eletivo". 
Justificativa: 
A supressão objetiva conferir maior amplitude à norma moralizadora contida no dispositivo. A ressalva cuja 
supressão se pretende tem o condão de constituir um privilégio, fazendo com que um determinado número de 
pessoas, embora na mesma situação contemplada pela regra impeditiva, não seja alcançado pela 
inelegibilidade. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da expressão "ressalvados os que já exercem mandato eletivo", do §§ 7o. do art. 
14, a fim de que a inelegibilidade por parentesco também os atinja.  
Entendemos que o detentor de mandato eletivo deve ficar a salvo dos rigores da inelegibilidade por parentesco 
por se tratar de político consagrado nas urnas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01617 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 14, § 8o. - Projeto (B)  
Suprima-se do § 8o., do art. 14, por  
contraditória, a expressão "a partir da filiação partidária". 
Justificativa: 
A expressão cuja supressão se pretende contempla situação de existência absolutamente impossível. Note-se 
que, pelo dispositivo em tela, o militar seria agregado pela autoridade superior “a partir da filiação partidária”. 
Ora, o artigo 43, § 6º, dispõe expressamente que “o militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a 
partidos políticos”. A agregação, portanto, não pode ter por termo inicial a filiação partidária, cuja ocorrência já 
pressupõe o prévio afastamento. 
Parecer:   
   Como não define o texto se o militar filiado a partido político continua percebendo ou não os seus vencimentos, 
poderiam ocorrer - no caso em tela - filiações partidárias por parte daqueles que visassem apenas à agregação 
por longos períodos com ônus para os cofres públicos. Em vista dessa deformação, a emenda é salutar. Somos 
pela aprovação nos termos do parecer à emenda 2T00482-6. 
   
   EMENDA:01656 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO LYRA (S/P/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 10 do art. 14 a expressão: "Conclusivas". 
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Justificativa: 
A exigência de provas conclusivas do abuso do poder econômico dificultará ou mesmo tornará impossível a 
impugnação de mandato eletivo por abuso do poder econômico, corrupção, ou fraude, e transgressões 
eleitorais, pois eliminara a faculdade das partes e do próprio Juízo de requisitar provas adicionais, ou até mesmo 
de requerer perícias, diligências e depoimentos de testemunhas. 
Ainda que a expressão “conclusivas” não esteja definida é de se supor, pelo seu significado semântico, que 
seriam provas suficientes e bastantes para a impugnação. A redação do atual dispositivo legal que reprime o 
abuso do poder econômico não contém a expressão “conclusivas” sendo facultado aos Juízes e as partes, a 
requisição de outras provas apesar de não conter a limitação estabelecida no § 10, a Lei atual não tem sido 
eficaz na repressão ao abuso do poder econômico, sendo raríssimos os casos de êxito das impugnações feitas 
com esse fundamento. Ninguém ignora que o abuso do Poder Econômico e do exercício do cargo ou função 
pública nas eleições é um fato corriqueiro que desnatura o processo eleitoral e a própria democracia 
representativa. 
É inadmissível que o novo texto constitucional crie obstáculos à apuração e repressão da influência do abuso do 
poder econômico e do poder público nas eleições. 
A supressão da expressão “conclusivas” retomará o texto da legislação vigente. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a expressão "Conclusivas" do § 10 do art.14, que trata da impugnação do mandato  
eletivo.  
Não concordamos com a questão levantada de que a exigência de provas conclusivas dificultará ou mesmo 
tornará impossível a impugnação do mandato eletivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01679 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV, § 3o. do art. 14. 
Justificativa: 
Matéria que deverá ser tratada em Lei. A exigência de domicílio eleitoral não é da tradição do nosso direito, 
tendo sido introduzida no período autoritário. 
Parecer:   
   Pela rejeição nos termos do parecer oferecido à emenda no. 2T00366-8. 
   
   EMENDA:01682 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   Suprima-se do Art. 14, § 7o., a seguinte expressão:  
"... que tenham exercido mais da metade do mandato." 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é ampliar a faixa de inelegibilidade de parentes de chefes do executivo, a nível federal, 
estadual ou municipal, erradicando desta forma, de maneira ampla, o risco e o vício de utilização, mesmo que 
por algum tempo, da máquina administrativa com finalidade eleitoral. O texto aprovado no primeiro turno está 
assim redigido: 
“Art. 14.” 
§ 7º. Ressalvados os que exercem mandato eletivo, são inelegíveis para qualquer cargo, no território de 
jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, ou por 
adoção, do Presidente da República, do Governador de Estado e do Distrito Federal e do Prefeito que tenham 
exercido mais da metade do mandato. 
Suprimida a expressão “...que tenham exercido mais da metade do mandato”, toda e qualquer pessoa com 
vínculo de parentesco com essas autoridades, no grau referido, ficam impedidas de se candidatar a cargo 
eletivo, mesmo que citadas autoridades tenham exercido apenas por alguns dias estes cargos. 
Parecer:   
   Pretende o autor ampliar a faixa de inelegibilidade dos parentes consanguíneos ou afins, com a supressão da 
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expressão do § 7o. do art. 14, " que tenham exercido mais da metade do mandato ".  
A tendência do Direito Constitucional moderno é pela redução dos casos de inelegibilidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01701 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 2o. do Artigo 14, a expressão  
"durante o período do serviço militar obrigatório,  
os conscritos". 
Justificativa: 
Ao suprimir a expressão, fazemo-lo, considerando que o jovem na época do alistamento e incorporação à tropa 
já terá exercido o direito do voto, desde os 16 anos, e na forma do texto aprovado iremos cassar os seus direitos 
adquiridos. 
Devemos também ressaltar que todos os militares de carreira possuem o direito de alistar-se eleitores, e assim 
sendo não vemos o menor motivo pela discriminação aos conscritos durante o período do serviço militar 
obrigatório. 
Parecer:   
   Pretende o autor, com a supressão da expressão " e, durante o período do serviço militar obrigatório, os 
conscritos", do § 2o. do art. 14, conferir o direito de voto aos militares que estão no serviço inicial, na qualidade 
de conscritos.  
Somos pela exclusão dos conscritos porque os mesmos, durante o período eleitoral, quando as Forças Armadas 
são requisitadas pela Justiça Eleitoral, são mobilizados para cumprir essa missão. 
   
   EMENDA:01756 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   ART. 14, IV - Projeto (B)  
Suprima-se o inciso IV, do art. 14. 
Justificativa: 
A supressão pretendida decorre de um compromisso das Lideranças, firmado por ocasião da votação da 
emenda Lavoisier Maia. 
Como, naquele momento, a presença do referido inciso estava a obstaculizar a votação do capítulo respectivo, e 
por não se dispor de instrumentos regimentais que viabilizassem a supressão como cláusula integrante do 
acordo, convencionou-se que a medida se operaria no 2º turno, por iniciativa do PMDB. 
Assim, sem incursão pelo mérito da supressão, o objetivo da presente emenda se exaure na postura de honrar o 
compromisso assumido por ocasião da votação da matéria em Plenário. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o inciso IV do art. 14 que trata do veto popular.  
Concordamos com a supressão do referido dispositivo, tendo em vista haver acordo das Lideranças nesse 
sentido.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01757 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 14, § 7o. - Projeto (B)  
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Suprima-se do parágrafo 7o. do art. 14, do Projeto (B), a expressão:  
"que tenham exercido mais da metade do mandato". 
Justificativa: 
A restrição da abrangência da inelegibilidade apenas aos que tenham exercido menos da metade do mandato 
(Presidente, Governador e Prefeito) é de modo inconveniente, além de incompatível com o propósito moralizador 
que norteou o advento da norma contida no dispositivo emendado. 
Parecer:   
   Pretende o autor ampliar a faixa de inelegibilidade dos parentes consanguíneos ou afins, com a supressão da 
expressão do § 7o. do art. 14, " que tenham exercido mais da metade do mandato ".  
A tendência do Direito Constitucional moderno é pela redução dos casos de inelegibilidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01808 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do texto do Projeto de  
Constituição (B) 2o. turno, Art. 14, § 2o. a  
expressão: "...e, durante o período do serviço  
militar obrigatório, os conscritos''. 
Justificativa: 
Entendemos ser direito de todo cidadão brasileiro, o direito do voto, que com o passar do tempo estendeu-se as 
mulheres, aos analfabetos e hoje desejamos acabar com esta última exceção, razão pela qual sugerimos sua 
supressão. 
Parecer:   
   Pretende o autor, com a supressão da expressão " e, durante o período do serviço militar obrigatório, os 
conscritos", do § 2o. do art. 14, conferir o direito de voto aos militares que estão no serviço inicial, na qualidade 
de conscritos.  
Somos pela exclusão dos conscritos porque os mesmos, durante o período eleitoral, quando as Forças Armadas 
são requisitadas pela Justiça Eleitoral, são mobilizados para cumprir essa missão. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

EMENDA:00046 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PDT/ES) 
Texto:   
   Onde se lê:  
"A soberania popular será exercida..."  
Leia-se:  
"A soberania popular é exercida..." 
Justificativa: 
Data vênia, mas trata-se de um princípio de direito que precisa estar do texto da Constituição de forma 
afirmativa. 
Perguntem-me: como é exercida a soberania popular, e logo responderei “E pelo sufrágio...” e não, “será pelo 
sufrágio”. 
   
   EMENDA:00051 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PDT/ES) 
Texto:   
   Onde se lê:  
"O mandato coletivo poderá ser impugnado..."  
Leia-se:  
"O mandado coletivo pode ser..." 
Justificativa: 
É o princípio de direito a exigir a forma afirmativa, como “é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de 
partidos políticos...”, ou “os partidos políticos têm direito...”. 
   
   EMENDA:00223 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 13 - .....................  
§ 11 - Diga-se:  
"A ação de impugnação de mandato tramitará em  
segredo de justiça, respondendo o autor pelos seus  
efeitos, na forma da lei, se temerária ou de má-fé." 
Justificativa: 
Para facilitar o entendimento popular não custa desprezar a elipse, explicitando que o autor responde pelos 
efeitos da temeridade ou da má-fé. 
 
   EMENDA:00264 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Assim, propõe-se o deslocamento de Senador da alínea a para a alínea b. 
Justificativa: 
A idade mínima do Senador deverá ser a mesma do Governador, já que o Senador representa o Estado na 
Federação, não se justificando idade maior para Senador. 
   
   EMENDA:00387 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   "Art. 13 ...........................  
§ 5o. - São irreelegíveis, no período  
subsequente, o Presidente da República, os  
Governadores de Estados e do Distrito Federal, os  
Prefeitos e quem os houver sucedidos, ou  
substituídos nos seis meses anteriores à eleição." 
Justificativa: 
Primeiramente, parece-nos caber vírgula após a palavra substituído que está no preceito do Projeto. 
Por outro lado, realmente é de melhor técnica dizer-se irreelegível referentemente a alguém que, encontrando-se 
em exercício de mandato, cogite de habilitar-se a novo mandato, e sucessivo. É a expressão adequada. 
Inelegível (ou seja, não elegível) diz melhor com a situação de quem, cogitando de por primeira vez obter 
determinado mandato, seja impossibilitado de fazê-lo. 
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Inclusive, note-se que no caso do pretendido mandato sucessivo, o interessado é irreelegível, como dissemos, 
mas, decorrido este mandato seguinte e por outro exercido, no pleito subsequente, aquele será elegível, 
tratando-se, neste caso, de recondução, porém não de reeleição. E recondução a norma não quis impedir. 
   
   EMENDA:00460 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 13, § 3o., inciso VI esta redação:  
Art. 13 .................................  
§ 3o. ...................................  
VI - trinta e cinco anos para Presidente, Vice-Presidente e Senador. 
Justificativa: 
Não existe necessidade de ser repetida a aditiva e após Presidente. 
   
   EMENDA:00461 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Coloque-se, no art. 13, § 5o., a expressão "ou substituído" entre vírgulas. 
Justificativa: 
Ou se retira a vírgula de antes se substituído ou se a coloca depois desse termo. Não pode é ficar como consta 
do projeto. 
   
   EMENDA:00581 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   
   Contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; 
Justificativa: 
O texto oferecido melhora a técnica legislativa, pois suprime a conjunção “se”. 
   
   EMENDA:00582 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   
   Com mais de dez anos de serviço, será agregado  
pela autoridade superior e, eleito, passará  
automaticamente para a inatividade, no ato da diplomação. 
Justificativa: 
A eliminação da conjunção “se” aprimora o texto aprovado, dentro da boa técnica legislativa. 
   
   EMENDA:00739 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do Projeto "C" (art. 13)  
pela redação contida no Projeto "A" verbis:  
(Art. 16) "O sufrágio universal, e o voto direto e  
secreto com igual valor para todos". 
Justificativa: 
Insisto na tese defendida na Comissão de Redação pelo eminente Professor de Direito Constitucional e Senador 
Afonso Arinos. 
A soberania é da Nação, e a exerce através dos seus representantes. Na soberania popular a vontade popular 
se exerce diretamente sem representação. Tese que não se coaduna com a tradição democrática ocidental. 
Parece-me, aliás tratar-se de erro material de redação a ser corrigido. 
   
   EMENDA:00744 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PSDB/MG) 
Texto:   
   Transforme-se em artigo o § 8o. do art. 13,  
colocando-se imediatamente antes do art. 14. Sua  
redação deverá ser:  
Art. - O militar alistável é elegível.  
Seus incisos I e II são transformados em parágrafos. 
Justificativa: 
Trata-se de correção de técnica legislativa: parte-se do princípio de que inciso não deve albergar proposição 
completas, mas, sim, ser complemento de artigo ou parágrafo. 
 
   
   EMENDA:00808 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Sugerimos a seguinte redação para o dispositivos:  
"O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios  
para os maiores de dezoito anos e facultativos  
para os analfabetos, os maiores de setenta e os  
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos." 
Justificativa:  
Emenda sem justificativa. 
 
 

___________________________________________________________________ 
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