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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. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os 
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:  
      I - caráter nacional;  
      II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo 
estrangeiros ou de subordinação a estes;  
      III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;  
      IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.  
      § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, 
organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade 
e disciplina partidárias.  
      § 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei 
civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.  
      § 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito 
ao rádio e à televisão, na forma da lei.  
      § 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 
 

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00405 DT REC:03/04/87 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SER LIVRE A CRIAÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS E A OBTENÇÃO DE  
REGISTRO DEFINITIVO SUJEITA À CONVENÇÃO REALIZADA EM, PELO MENOS, 20%  
(VINTE POR CENTO) DOS MUNICÍPIOS DE 8 (OITO) ESTADOS O QUE LHES DARÁ  

                                                      
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/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
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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ACESSO À PROPAGANDA ELEITORAL PELO RÁDIO E TELEVISÃO E À PARTICIPAÇÃO  
NO FUNDO PARTIDÁRIO. 
   
   SUGESTÃO:00481 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE MEDIANTE REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL FAÇA LIVRE A  
ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA, ASSEGURANDO AOS PARTIDOS POLÍTICOS  
REGISTRADOS UM ANO ANTES DA ELEIÇÃO PARTICIPAÇÃO NAS MESMAS, E VISA A  
LEGISLAR SOBRE ELEIÇÕES NO PERÍODO DE 1 ANO ANTERIOR A SUA REALIZAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:00512 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE PRINCÍPIOS E NORMAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E  
EXTINÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:00863 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE SER LIVRE A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PARTIDOS  
POLÍTICOS, SEGUIDOS OS PRINCÍPIOS: I - REGIME DEMOCRÁTICO;  
II - PERSONALIDADE JURÍDICA, MEDIANTE REGISTRO DOS ESTATUTOS E DO  
PROGRAMA; III - ÂMBITO NACIONAL, SEM PREJUÍZO DAS FUNÇÕES  
DELIBERATIVAS DOS ÓRGÃOS LOCAIS; IV - ATUAÇÃO DENTRO DO PROGRAMA. 
   
   SUGESTÃO:01074 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADA A LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA E  
QUE A ATIVIDADE POLÍTICA DOS PARTIDOS SEJA GARANTIDA. 
   
   SUGESTÃO:01182 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PARTIDO POLÍTICO REGISTRE, JUNTAMENTE COM SEUS  
CANDIDATOS, SUAS PROPOSTAS DE GOVERNO, ASSINALANDO AQUELAS QUE TERÃO  
CARÁTER DE MANDATO IMPERATIVO. 
   
   SUGESTÃO:01198 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS LEGAIS ASSEGURANDO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS  
PARTIDOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:01672 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES AOS  
PARTIDOS POLÍTICOS. 
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   SUGESTÃO:01822 DT REC:04/04/87 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
DOS PARTIDOS POLÍTICOS, NOS TERMOS QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:01887 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO AOS PARTIDOS POLÍTICOS O DIREITO DE ANTENA NAS  
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E OUTRAS NORMAS SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:03015 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM O DIREITO DE ANTENA NO RÁDIO E NA  
TELEVISÃO AOS PARTIDOS POLÍTICOS, ÀS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS E PROFISSIONAIS. 
   
   SUGESTÃO:03027 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA PROIBIDA A SUBORDINAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS A  
ENTIDADE OU GOVERNO ESTRANGEIROS. 
   
   SUGESTÃO:03320 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AMARAL NETTO (PDS/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A CRIAÇÃO, OS ESTATUTOS E A PERSONALIDADE  
JURÍDICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:03601 DT REC:26/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE QUE A LEI ESTABELEÇA A REFORMULAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO  
PRAZO E CONFORME AS REGRAS QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:03706 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE A LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:04973 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A CRIAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DOS 
PARTIDOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:04974 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO POR LEI O ACESSO GRATUITO DOS PARTIDOS  
POLÍTICOS AOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NAS CONDIÇÕES 
QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:05398 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:05721 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:05740 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS PARTIDOS POLÍTICOS ADQUIRAM PERSONALIDADE JURÍDICA  
MEDIANTE REGISTRO NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. 
   
   SUGESTÃO:05798 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ORÇAMENTO DA UNIÃO CONSIGNE ANUALMENTE DOTAÇÕES  
SUBSTANCIAIS PARA OS PARTIDOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:06821 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS PARTIDOS POLÍTICOS CRIEM LIVREMENTE SEUS ÓRGÃOS  
DIRIGENTES, E DISPONHAM SOBRE SUA COMPOSIÇÃO, FORMA DE PROVIMENTO 
E ATRIBUIÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:07190 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA LIVRE A CRIAÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:07288 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ATUAÇÃO DOS PARTIDOS, CONFORME RELACIONA. 
   
   SUGESTÃO:07305 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
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Texto:   
   SUGERE QUE A LEI GARANTA O ACESSO GRATUITO DOS PARTIDOS POLÍTICOS AOS  
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:07423 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A LIVRE CONSTITUIÇÃO DE PARTIDOS  
POLÍTICOS, NOS TERMOS DA LEI. 
   
   SUGESTÃO:08083 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   SEGURE NORMA SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PARTIDOS  
POLÍTICOS, REGIME DEMOCRÁTICO, PLURIPARTIDARISMO E DIREITOS  
FUNDAMENTAIS DA PESSOA HUMANA. 
   
   SUGESTÃO:08793 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DO FUNDO NACIONAL INTERPARTIDÁRIO. 
   
   SUGESTÃO:08965 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS PARTIDOS POLÍTICOS ESTIPULEM LIVREMENTE SUA FORMA  
DE ORGANIZAÇÃO E DE FUCIONAMENTO, NA FORMA QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:09257 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS PARTIDOS POLÍTICOS TENHAM ACESSO AOS VEÍCULOS DE  
COMUNICAÇÃO NOS PERÍODOS ELEITORAIS. 
   
   SUGESTÃO:09261 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS PARTIDOS POLÍTICOS, AS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS E AS  
ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS E POPULARES TENHAM ACESSO GRATUITO AOS  
MEIOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:09338 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS PARTIDOS POLÍTICOS, AS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS,  
PROFISSIONAIS E POPULARES TENHAM DIREITO A UTILIZAÇÃO GRATUITA DA  
IMPRENSA, DO RÁDIO E DA TELEVISÃO, SEGUNDO CRITÉRIOS DEFINIDOS. 
   
   SUGESTÃO:09748 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
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Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA A LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO DE PARTIDOS  
POLÍTICOS, OBEDECIDOS OS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS E OS DO 
PLURALISMOPARTIDÁRIO. 
   
   SUGESTÃO:09758 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA RELATIVA À ORGANIZAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DOS  
PARTIDOS POLÍTICOS. 
   
   SUGESTÃO:09876 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO AOS PARTIDOS POLÍTICOS E ORGANIZAÇÕES  
SINDICAIS O DIREITO AO USO REGULAR DE TEMPO E ESPAÇO NOS VEÍCULOS E  
MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:09931 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS, DEMOCRACIA E UNIDADE 
DE GOVERNO. 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte nas 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª reuniões da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos 
notas taquigráficas das Audiências Públicas realizadas em 29 e 30/04 e 5, 6 e 7/05. 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 DO SISTEMA ELEITORAL E PARTIDOS POLÍTICOS - IVA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. . 20 - É livre a criação de Partidos políticos. Sua organização e funcionamento 

resguardarão a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo partidário e 

os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes princípios:  

I - é assegurado ao cidadão o direito de pleitear ingresso em Partido Político, nos 

termos de seus respectivos estatuto e programa;  

II - é vedada a utilização pelos Partidos Políticos de organização paramilitar; e  

III - é proibida a subordinação dos Partidos Políticos a entidade ou a Governos 

estrangeiros.  

Parágrafo único- O Partido Político adquire personalidade jurídica de direito público 

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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 8  

 

mediante o registro de seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 21 - São considerados Partidos de âmbito nacional, e como tal gozando do 

privilégio de acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos recursos do fundo 

partidário, os que tiverem obtido, nas últimas eleições para a Câmara dos 

Deputados, um por cento dos votos apurados e um por cento das cadeiras em 

ambas as Casas do Legislativo Federal. 

Art. 22 - Somente poderão concorrer às eleições nacionais, estaduais e municipais 

os Partidos Políticos que contarem o mínimo de meio por cento de filiados em 

relação ao total de eleitores do País, do estado, do Município ou do Distrito 

respectivamente, proibida a filiação em mais de um Partido. 

Art. 23 - Os Partidos Políticos têm autonomia par decidir sobre sua estrutura 

interna, critérios e processos de indicação de delegados e escolha de candidatos, 

bem como sobre questões que lhes são pertinentes. 

Art. 24 - Os Partidos Políticos são obrigados a prestar contas, anualmente, das 

verbas públicas e doações recebidas ao Tribunal de Contas da União, explicando a 

origem de seus recursos e de se patrimônio. 

  

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 31.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 15 - É livre a criação de Partidos Políticos. Sua organização e funcionamento 

resguardarão a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo partidário e 

os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes princípios:  

I - é assegurado ao cidadão o direito de pleitear ingresso em Partido Político, nos 

termos de seus respectivos estatuto e programa;  

II - é vedada a utilização pelos Partidos Políticos de organização paramilitar; e  

III - é proibida a subordinação dos Partidos Políticos a entidade ou a Governos 

estrangeiros.  

Parágrafo único - O Partido Político adquire personalidade jurídica de direito público 

mediante o registro de seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 16 - São considerados Partidos de âmbito nacional, e como tal gozando do 

privilégio de acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos recursos do fundo 

partidário, os que tiverem obtido, nas últimas eleições para a Câmara dos 

Deputados, um por cento dos votos apurados ou um por cento das cadeiras na 

Câmara dos Deputados. 

Art. 17 - Somente poderão concorrer às eleições nacionais, estaduais e municipais 

os Partidos Políticos que contarem o mínimo de meio por cento de filiados em 

relação ao total de eleitores do País, do Estado, do Município ou do Distrito 

respectivamente, proibida a filiação em mais de um Partido. 

Art. 18 - Os Partidos Políticos têm autonomia para decidir sobre sua estrutura 

interna, critérios e processos de indicação de delegados e escolha de candidatos, 

bem como sobre questões que lhes são pertinentes. 

Art. 19 - Os Partidos Políticos são obrigados a prestar contas, anualmente, das 

verbas públicas e doações recebidas ao Tribunal de Contas da União, explicando a 

origem de seus recursos e de seu patrimônio. 

 

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

votação da redação final do Anteprojeto do Relator. 

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-

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

partidaria-e/subcomissao4a).  

 

4 – Comissões temáticas 

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

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 33.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 12 - É livre a criação de associações e partidos políticos. Na sua organização 

e funcionamento, serão resguardados a soberania nacional, o regime democrático, 

o pluralismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, observados, ainda, os 

seguintes princípios:  

I - filiação partidária assegurada a todo cidadão no pleno gozo dos seus direitos 

políticos;  

II - proibição aos partidos políticos e associações de utilizarem organização 

paramilitar, bem assim de se subordinarem a entidades ou Governos estrangeiros; 

III - aquisição de personalidade jurídica de direito público, 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, e tenham atuação 

permanente, baseada na doutrina e no programa aprovados em convenção.  

§ 1º - Somente terá direito a representação no Senado Federal e na Câmara dos 

Deputados o partido que obtiver o apoio, expresso em votos, de 3% (três por 

cento) do eleitorado nacional, apurados em eleição geral para a Câmara dos 

Deputados, distribuídos em, pelo menos, 5 (cinco) Estados, com o mínimo de 2% 

(dois por cento) em cada um deles.  

§ 2º - A lei disporá sobre a preservação dos mandatos dos eleitos por partidos que 

não tenham satisfeito as condições do parágrafo anterior.  

§ 3º _ Igualmente, na forma que a lei estabelecer, a União indenizará os partidos 

pelas despesas com suas campanhas eleitorais e atividades permanentes. 

Art. 13 - A criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos serão disciplinadas 

em lei, assegurada a autonomia dos estatutos para disporem quanto a regras 

próprias de organização, funcionamento e consulta prévia aos filiados sobre 

decisões partidárias.  

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 43.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 11 - 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, 

ainda, 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 

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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assim de se subordinarem a entidades ou Governos estrangeiros;  

III - aquisição de personalidade jurídica de direito público, 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, e tenham atuação 

permanente, baseada na doutrina e no programa aprovados em convenção.  

§ 1º - Somente poderão concorrer às eleições nacionais, estaduais e municipais 

os Partidos Políticos que contarem o mínimo de meio por cento de filiados em 

relação ao total de eleitores do País, do Estado, do Município ou do Distrito 

respectivamente, proibida a filiação em mais de um Partido.  

§ 2º - São considerados Partidos de âmbito nacional, e como tal gozando do 

privilégio de acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos recursos do fundo 

partidário, os que tiveram obtido, nas últimas eleições para a Câmara dos 

Deputados, um por cento dos votos apurados ou um por cento das cadeiras na 

Câmara dos Deputados. 

§ 3º - Os eleitos por partidos que não tenham satisfeito às condições dos 

parágrafos anteriores não perderão o mandato.  

§ 4º - Igualmente, na forma que a lei estabelecer, a União ressarcirá os partidos 

pelas despesas com suas campanhas eleitorais e atividades permanentes. 

Art. 12 - A criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos serão disciplinadas 

em lei, assegurada a autonomia dos estatutos para disporem quanto a regras 

próprias de organização, funcionamento e consulta prévia aos filiados sobre 

decisões partidárias. 

 

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

Garantia das Instituições a votação do Substitutivo do Relator.  

Publicação: DANC, de 8/8/1987 e 22/8/1987, suplemento, a partir das páginas 131 

e 105 respectivamente, 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. 30 - 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, 

ainda, 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 público, 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, e tenham atuação 

permanente, baseada na doutrina e no programa aprovados em convenção.  

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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V - é assegurado a todo partido político o direito de iniciativa em matéria 

constitucional e legislativa. 

§ 1º - Somente poderão concorrer às eleições nacionais, estaduais e municipais 

os Partidos Políticos que contarem o mínimo de meio por cento de filiados em 

relação ao total de eleitores do País, do Estado, do Município ou do Distrito 

respectivamente, proibida a filiação em mais de um Partido.  

§ 2º - São considerados Partidos de âmbito nacional, e como tal gozando do 

privilégio de acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos recursos do fundo 

partidário, os que tiveram obtido, nas últimas eleições para a Câmara dos 

Deputados, um por cento dos votos apurados ou um por cento das cadeiras na 

Câmara dos Deputados. 

§ 3º - Os eleitos por partidos que não tenham satisfeito às condições dos 

parágrafos anteriores não perderão o mandato.  

§ 4º - Igualmente, na forma que a lei estabelecer, a União ressarcirá os partidos 

pelas despesas com suas campanhas eleitorais e atividades permanentes.  

§ 5º - Os partidos políticos terão acesso aos meios de comunicação social 

conforme a lei. 

Art. 31 - A criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos serão 

disciplinadas em lei, assegurada a autonomia dos estatutos para disporem quanto 

a regras próprias de organização, funcionamento e consulta prévia aos filiados 

sobre decisões partidárias.   

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 24.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 29 - 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 

ainda 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 público, 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, e tenham atuação 

permanente, baseada na doutrina e no programa aprovados em convenção;  

V - garantia a todos os partidos político do direito de iniciativa em matéria 

constitucional e legislativa.  

§ 1º - Somente poderão concorrer às eleições nacionais, estaduais e municipais 

os partidos políticos que contarem o mínimo de meio por cento de filiados em 

relação ao total de eleitores do País, do Estado, do Município ou do Distrito, 

respectivamente, proibida a filiação em mais de um partido.  

§ 2º - São considerados partidos de âmbito nacional, e como tal gozando do 

privilégio de acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos recursos do fundo 

partidário, os que tiveram obtido, nas últimas eleições para a Câmara Federal, um 
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por cento dos votos apurados ou um por cento das cadeiras na Câmara Federal  

§ 3º - Os eleitos por partidos que não tenham satisfeito às condições dos 

parágrafos anteriores não perderão o mandato.  

§ 4º - Na forma que a lei estabelecer, a União ressarcirá os partidos pelas 

despesas com suas campanhas eleitorais e atividades permanentes.  

§ 5º - Os partidos políticos terão acesso aos meios de comunicação social 

conforme a lei. 

Art. 30 - A criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos serão 

disciplinadas em lei, assegurada a autonomia dos estatutos para disporem quanto 

a regras próprias de organização, funcionamento e consulta prévia aos filiados 

sobre decisões partidárias.  

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 107.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 18 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, na 

forma da lei. Na sua organização e funcionamento, serão resguardados a 

soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos 

fundamentais da pessoa humana.  

§ 1º - É proibido aos partidos políticos utilizarem organização paramilitar.  

§ 2º - Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica de direito público 

mediante o registro dos estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, dos quais 

constem normas de fidelidade e disciplina partidárias.  

§ 3º - Os partidos terão âmbito nacional, sem prejuízo das funções deliberativas 

dos órgãos estaduais e municipais, e atuação permanente, baseada na doutrina e 

no programa aprovados em convenção.  

§ 4º - Serão considerados partidos políticos os que tiverem representantes eleitos 

sob sua legenda à Câmara Federal ou ao Senado da República.  

§ 5º - Aos partidos políticos habilitados a concorrer às eleições nacionais, 

estaduais e municipais serão asseguradas, na forma da lei:  

a) utilização gratuita do rádio e televisão; e  

b) acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos recursos do fundo partidário.   

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 62.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 16 - Os partidos são os instrumentos de participação do povo na instituição, 

organização, composição e funcionamento dos órgãos do Poder. É livre a sua 

criação, fusão, incorporação e extinção, nos termos da lei que, entre outros, 

consignará os seguintes princípios:  

I - pluripartidarismo;  

II - resguardo da soberania nacional e do regime democrático;  

III - defesa dos direitos da pessoa humana;  

IV - livre associação;  

V - proibição de organização paramilitar;  

VI - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos 

estrangeiros ou de estar a estes subordinado;  

VII - atuação permanente;  
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VIII - caráter nacional;  

IX - registro dos estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, quando adquirirem 

personalidade jurídica de direito público;  

X - manutenção do registro e funcionamento condicionados à votação obtida, de 

acordo com o que dispuser a lei complementar;  

XI - prestação de contas ao Tribunal de Contas da União através do balanço 

financeiro e patrimonial do exercício;  

XII - utilização gratuita do rádio e da televisão;  

XIII - acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos recursos do fundo partidário. 

 

Discussão e votação: 

Destaques apresentados: nº 7195/87, referente à emenda 33996; nº 3539/87, 

referente à emenda 18875; nº 0821/87, supressivo, e nº 5384/87, referente à 

emenda 31634.  

Foram apresentados outros destaques, que foram retirados pelos autores. 

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

27/01/1988, a partir da p. 1425.   

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 19. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, 

resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os 

direitos fundamentais da pessoa humana, e observados os seguintes itens:  

I - caráter nacional;  

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo 

estrangeiros ou de subordinação a estes;  

III - prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, através do balanço 

financeiro e patrimonial do exercício;  

IV - funcionamento parlamentar de acordo com o que dispuser a lei;  

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura 

interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas 

de fidelidade e disciplina partidárias.  

§ 2º Os partidos adquirem personalidade jurídica mediante o registro dos estatutos 

no Tribunal Superior Eleitoral.  

§ 3º Os partidos políticos têm direito aos recursos do fundo partidário e acesso 

gratuito ao rádio e à televisão.  

§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.   

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 6. 

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

 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02038, art. 18. 

 

                                                      
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. 

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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Discussão e votação: 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.  O texto base foi aprovado. Os 

destaques foram retirados ou rejeitados.  

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

7970. 

 

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

2º) 

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 

resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os 

direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes preceitos:  

I - caráter nacional;  

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo 

estrangeiros ou de subordinação a estes;  

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral, através do balanço financeiro e 

patrimonial do exercício;  

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.  

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura 

interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas 

de fidelidade e disciplina partidárias.  

§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei 

civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.  

§ 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso 

gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.  

§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.  

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.  O destaque foi retirado. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 17/8/1988, p. 12688. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 16. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 

resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os 

direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes preceitos:  

I - caráter nacional;  

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo 

estrangeiros ou de subordinação a estes;  

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;  

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.  

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura 

interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas 

de fidelidade e disciplina partidárias.  

§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei 

civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.  

§ 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso 

gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.  

§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/196anc04mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/293anc17ago1988.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Na Comissão de Redação, houve discussão sobre a matéria.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, p. 197. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 

resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os 

direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:  

I - caráter nacional;  

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo 

estrangeiros ou de subordinação a estes;  

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;  

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.  

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura 

interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer 

normas de fidelidade e disciplina partidárias.  

§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei 

civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.  

§ 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso 

gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.  

§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 

  

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

caput do art. 17. 

Conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl. 21. 

  

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00016 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 

                                                      
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://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
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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Autor:   
   MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao segundo artigo do Capítulo "dos  
Partidos Políticos" a seguinte redação:  
"Art. A atuação dos Partidos Políticos  
deverá ser permanente e de âmbito nacional, na  
forma que a lei estabelecer assegurado o acesso  
dos recursos do fundo partidário e aos órgãos de  
comunicação social para a divulgação de seu  
programa e para a campanha eleitoral gratuitas.  
Parágrafo único. Assegurado o mandato dos  
eleitos, será cancelado o registro de Partido que,  
em duas eleições gerais consecutivas para a Câmara  
dos Deputados, não obtiver o apoio, expresso em  
votos, de três por cento do eleitorado nacional,  
apurados em eleição geral para a Câmara dos  
Deputados e distribuídos em, pelos menos, cinco  
Estados, com o mínimo de dois por cento do  
eleitorado de cada um deles. 
Justificativa: 
O texto mantém, como se vê, a essência do pensamento contido no dispositivo original. Acrescenta a 
ideia de permanência, e amplia o objeto de acesso aos órgãos de comunicação social. 
Acrescenta também o parágrafo único, mais exigente de que o texto original, no que tange à 
consideração de partidos de âmbito nacional e, especialmente, dispõe sobre a manutenção de 
mandato dos eleitos pelo Partido, cujo registro fora cancelado por não consecução, em duas eleições 
gerais, do número de votos exigidos. 
Por outro lado, esta proposta de emenda contém em si já a ideia de que não deverá haver 
possibilidade de Partidos regionais ou locais, como consta de outro artigo de Anteprojeto, que deverá 
ser suprimido, como se proporá em outra emenda. 
Parecer:   
   Propõe o Autor o cancelamento de registro do partido que não alcance os percentuais exigidos pela 
Constituição. Entendo que somente aos partidos cabe decidir sobre sua extinção.  
Pela rejeição da redação dada ao artigo e seu parágrafo. 
   
   EMENDA:00018 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 4o. do Capítulo "Dos Partidos Políticos" a seguinte redação:  
"Art. Resguardados os princípios previstos  
neste capítulo, garantida a democracia interna e a  
representação de suas diversas correntes, os  
partidos têm autonomia para decidir sobre a  
estrutura interna, a fusão e a incorporação a  
outro e a sua extinção.  
Parágrafo único. As candidaturas partidárias  
a cargos eletivos, pelo princípio majoritário ou  
proporcional, serão formadas por eleição direta  
dos filiados ao partido com mais de ano de inscrição." 
Justificativa: 
A ideia de autonomia contida no quarto artigo do Anteprojeto é de ser acolhida, porque contribui para 
desamarrar os partidos de sistema maximalista, (sistema de normas constitucionais e legais 
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minuciosas e amplas sobre os partidos) que uniformizam os partidos e os enformam numa camisa de 
força constitucional e legal. 
Mas àquela ideia base é indispensável acrescentar outra para que os partidos tenham estrutura 
democrática, especialmente no tocante à formação de candidaturas que hoje decorrem mais de 
orientação de cúpula do que da vontade e participação dos filiados. O sistema de delegados, 
mormente na forma vigente em que são eleitos com mandatos e não para cada convenção, tem 
contribuído para oligarquizar os partidos. É preciso avançar no sentido mais democrático de escolha 
das candidaturas pelos próprios filiados aos partidos. 
Parecer:   
   A emenda trata da autonomia dos partidos para decidir sobre sua estrutura interna, candidaturas 
partidárias a cargos eletivos.  
O parágrafo introduzido pelo Autor contraria a autonomia que estamos conferindo aos Partidos 
Políticos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00021 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:   
   Incluam-se no Capítulo "Dos Partidos Políticos", onde couber, os dispositivos  
(correlatos) a seguir:  
"Art. Os partidos políticos têm assegurado o  
direito ao uso regular de tempo e espaço nos  
veículos e meios de comunicação social do país, e  
no período pré-eleitoral, de acordo com a sua  
representatividade.  
Art. Os partidos políticos representados no  
Poder Legislativo e que não façam parte do Governo  
têm direito a espaço nas publicações jornalísticas  
pertencentes a órgãos ou entidades públicas ou  
delas dependentes, bem como, em igual tempo e  
espaço, direito de resposta, nos veículos e meios  
de comunicação social, às declarações do Governo." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pretende o autor assegurar aos partidos o direito de acesso aos meios de comunicação social. 
Entendo que o proposto, nos dois artigos já está atendido, em parte, pelo Art. 21 do Anteprojeto. Pela 
prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00026 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:   
   Inclua-se no capítulo "Dos Partidos  
Políticos", onde couber, o dispositivo a seguir:  
"Art. Os Partidos Políticos são nacionais e  
as decisões e diretrizes aprovadas pelos órgãos de  
deliberação nacional vinculam os seus integrantes  
em todo o País." 
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Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pretende o Autor acrescentar um artigo ao capítulo dos Partidos Políticos, para estabelecer que os 
partidos políticos são nacionais e as decisões e diretrizes aprovados pelos órgãos de deliberação 
nacional vinculam os seus integrantes.  
O artigo 21 do Anteprojeto define, de acordo com a realidade político-eleitoral, os partidos que podem 
ser considerados de âmbito nacional.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:00047 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:   
   "Suprima-se o texto do art. 24." 
Justificativa: 
O que está preceituado no art. 20 é mais do que suficiente para garantir os partidos políticos. 
A disposição do art.24 não tem a significação para ser inserida na Constituição, que é lei básica e só 
deve abrigar os princípios fundamentais. O que se pretende no art. 24 é a fiscalização financeira 
sobre os partidos políticos. Ora, o tema já se acha longamente disciplinado na sede própria – a Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos (lei nº 5682, de 21 de julho de 1971). 
Parecer:   
   Pretende Autor suprimir o art. 24 do Anteprojeto, a fim de que a matéria seja tratada em lei.  
Entendemos, que, por sua importância na vida política do País a prestação de contas dos partidos 
políticos deva ser exigida em dispositivo constitucional. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00048 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:   
   "Suprima-se o texto do art. 21." 
Justificativa: 
No artigo 20, o Anteprojeto prestigia a criação dos Partidos Políticos. Todos concordam que eles são 
indispensáveis ao funcionamento da vida democrática. No entanto, no art. 21, já se principia a fazer 
uma restrição à vida dos partidos. Estes não podem ficar com o seu funcionamento subordinado ao 
êxito obtido neste ou naquele pleito. Nem se procede assim em democracia nenhuma. 
Parecer:   
   Pretende o Autor suprimir o art. 21 do Anteprojeto, por discordar de restrições à vida dos partidos.  
O Anteprojeto não extingue partidos políticos. Apenas não permite, por motivos óbvios, o acesso à 
propaganda eleitoral gratuita e aos recursos do fundo partidário, às agremiações partidárias, que não 
forem consideradas de âmbito nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00049 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) 
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Texto:   
   "Suprima-se o texto do art. 22." 
Justificativa: 
Com a vênia devida, é intolerável a exigência que aí se faz ao funcionamento dos partidos. É preciso 
acreditar que o mal está no acanhado, no reduzido número dessas agremiações. Se os partidos são 
vários, tudo concorre para o livre debate das ideias e das correntes. Penso que já é hora de nos 
acostumarmos a isto. 
Parecer:   
   Propõe o Autor a supressão do Art. 22 do Anteprojeto, por não concordar com exigências feitas ao 
funcionamento dos partidos políticos.  
A exigência do citado dispositivo não é intolerável, como diz o Autor, uma vez que meio por cento dos 
filiados em relação ao total dos eleitores, para que o partido possa concorrer às eleições, É um 
número que qualquer agremiação partidária organizada pode conseguir com facilidade.  
Voto: Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00086 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:   
   Nos termos regimentais proponho ao art. 20.  
"Os partidos políticos estipularão livremente  
sua forma de organização e funcionamento, desde  
que respeitados os princípios:  
- do regime representativo e democrático,  
baseado na pluralidade dos partidos e garantias  
dos direitos humanos fundamentais;  
- da personalidade jurídica mediante registro  
dos estatutos e programas;  
- do âmbito nacional sem prejuízo de suas  
funções deliberativas dos órgãos regionais ou municipais;  
- da situação permanente dentro do programa  
aprovado pelo tribunal competente, assegurada  
ampla liberdade de propaganda, inclusive através  
das empresas concessionárias do serviço de rádio e  
difusão, na forma da lei e das instruções do mesmo tribunal;  
- da disciplina partidária e fiscalização financeira.  
O Estado auxiliará financeiramente os  
Partidos Políticos na proporção dos votos obtidos  
nas eleições parlamentares imediatamente  
anteriores, que prestarão contas publicamente  
quanto a origem e utilização dos seus recursos bem  
como sobre seu patrimônio, nos termos a definir por lei." 
Justificativa 
A que construir a mais ampla liberdade de organização estruturação e funcionamento partidário, 
afinal, cabe ao povo, no exercício do voto direto, secreto, universal, decidir quantos e quais partidos 
políticos se consolidarão na pratica continuada da democracia.  
O estado auxiliará financeiramente os partidos políticos consignando dotação especial no orçamento 
da União, que a receberão através do fundo partidário, a base de 0,1% (um décimo por cento) da 
receita total prevista para cada exercício elevando-se este percentual para 0,2 (dois décimos por 
cento) nos anos de eleições nacionais ou municipais. 
1/3 (um terço dos recursos do Fundo Partidário distribuir-se-á em cotas iguais para todos os partidos 
e os restantes 2/3 dois terços) em cotas proporcionais a representação de cada partido na Câmara 
dos Deputados excluída qualquer agremiação que não possuir representação no Congresso. 
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Parecer:   
   Propõe o Autor nova redação para o artigo 20 do Anteprojeto, que trata dos partidos políticos.  
Embora a emenda esteja bem fundamentada, entendemos que deva ser mantido o referido artigo 
com sua redação original.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00093 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:   
   Inclua-se após o art. 23 do anteprojeto,  
renumerado, os seguintes artigos:  
"Art. É garantida ampla liberdade de  
propaganda política e eleitoral aos partidos  
políticos e a seus candidatos.  
Art. É vedada a veiculação paga de qualquer  
tipo de propaganda eleitoral através da imprensa,  
do rádio e da televisão.  
Art. O tempo destinado à propaganda eleitoral  
gratuita no rádio e na televisão será distribuído  
equitativamente entre todos os partidos e seus candidatos.  
Art. A Justiça Eleitoral destinará uma verba  
especial, distribuída equitativamente a todos os  
partidos políticos, para custear as despesas com a  
produção dos programas de propaganda eleitoral no  
rádio e na televisão, na forma que a lei determinar." 
Justificativa: 
A Constituição deve incluir dispositivos que garantam efetivamente a liberdade de propaganda 
política e eleitoral aos partidos políticos e criem restrições concretas para coibir a ação do poder 
econômico nos processos eleitorais. Essa emenda tem esse objetivo. 
Parecer:   
   Cuida a emenda de estabelecer normas sobre propaganda eleitoral e partidária.  
Tais normas devem ser estabelecidas na legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00096 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:   
   O artigo 21 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Considera-se de âmbito nacional o partido  
político que estiver organizado em pelo menos 1/3  
das unidades da Federação." 
Justificativa: 
Sob o argumento de se impedir a proliferação de partidos, o disposto nesse artigo cria, na verdade, 
dificuldades inaceitáveis para a existência dos partidos políticos. Nossa emenda visa corrigir essa 
deformação e criar condições aceitáveis para que um partido seja considerado de âmbito nacional. 
Parecer:   
   Quer o Autor, através desta emenda, criar condições aceitáveis para que um partido seja 
considerado de âmbito nacional. 
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É de ser mantida a redação atual do art. 21 do Anteprojeto, por definir os partidos de âmbito nacional 
dentro da realidade política do País. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00097 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:   
   O artigo 20 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"É assegurada a liberdade de organização  
partidária a nível nacional e garantida a sua  
completa atividade política e organizativa permanente." 
Justificativa 
A plena liberdade de organização partidária é uma conquista democrática. Não se pode admitir 
restrições à organização e funcionamento dos partidos políticos sob pena impedir, na pratica essa 
plena liberdade de organização e tornar os partidos vulneráveis à ação dos governos, ficando 
permanecente com uma “espada de Dâmocles” sobre suas cabeças. 
Parecer:   
   Propõe o Autor nova redação para o artigo 20, assegurando a liberdade de organização partidária a 
nível nacional e garantindo sua atividade política e organizativa permanentes.  
Embora seja louvável a iniciativa, entendemos serem necessárias as restrições do referido artigo, 
razão por que achamos que deva ser mantida a atual redação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00098 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. 22 do anteprojeto,  
renumerando-se os seguintes." 
Justificativa: 
O disposto nesse artigo representa limitações inaceitáveis e impede ao livre funcionamento dos 
partidos políticos. Todos os partidos devem ter garantido o direito de concorrerem às eleições, 
independente do seu número de filiados. 
As limitações previstas neste artigo impedirão, hoje, que a quase totalidade dos partidos políticos 
existentes disputassem eleições. Daí a sua supressão. 
Parecer:   
   Pretende a emenda suprimir o art. 22 do Anteprojeto, com o argumento de que, nos termos em que 
está redigido, limita e impede o livre funcionamento dos partidos políticos.  
A exigência do referido artigo É mínima e não impede o funcionamento de partidos bem organizados. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00109 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Art. 24 da Subcomissão do  
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Sistema Eleitoral e Partidos Políticos.  
Art. 24 ....................................  
§ 1o. É crime inafiançável a utilização de  
recursos financeiros próprios ou de terceiros, para  
obtenção de votos em eleições de qualquer  
natureza, para cargos públicos.  
§ 2o. As empresas envolvidas e condenadas por  
abusos de poder econômico no processo eleitoral,  
terão suas atividades econômicas encerradas, sendo  
seus diretores punidos na forma que a lei especificar." 
Justificativa: 
Embora o eminente relator tenha considerado esta matéria coo impertinente a esta Comissão, cabe 
aqui reportar-se a justificativa do próprio Deputado Francisco Rossi: “Quem viveu de perto a 
experiência das eleições parlamentares de 1986 pode aquilatar o papel exercido pelo Poder 
Econômico e pelo Poder Político. Salvo honrosas exceções, foram raros os que lograram resultados 
sem enormes dispêndios, em dinheiro e em recursos outros que, normalmente, não figuram em 
contabilidade convencional”. 
Ademais, a influência do Poder Econômico distorce a vontade popular. 
A nação não pode correr o risco de ter seus governantes ou membros do Poder Legislativo 
escolhidos pela interferência e imposição de grupos econômicos. 
Busca-se com a proposição o aperfeiçoamento das instituições e a valorização do voto que há de ser 
livre universal e verdadeiramente sintonizado com a vontade popular. 
Parecer:   
   A emenda acrescenta dois parágrafos ao art. 24: o primeiro prescreve que a utilização dos recursos 
financeiros próprios ou de terceiros, para obtenção de votos, em eleições de qualquer natureza, para 
cargos públicos, é crime inafiançável. 
O segundo estabelece que as empresas que se envolverem em abusos de poder econômico, no 
processo eleitoral, terão suas atividades encerradas, e seus diretores sofrerão as penas da lei.  
Achamos louvável e digno de encômios o esforço do eminente Constituinte em punir os abusos do 
poder econômico, tão frequentes em nossas eleições. Apesar disso, não podemos concordar com o 
acréscimo, nela consubstanciado, por se tratar de matéria a ser versada em legislação ordinária.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00110 PREJUDICADA 
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:   
   O art. 24 "- O Estado auxiliará  
financeiramente os partidos políticos consignando  
dotação especial no orçamento da União, que a  
receberão através do Fundo Partidário, à base de  
0,1% (um décimo por cento) da receita federal  
prevista para cada exercício elevando-se este  
percentual para 0,2% (dois décimos por cento) nos  
anos de eleições nacionais e municipais.  
Um terço dos recursos do Fundo Partidário  
distribuir-se-á em cotas iguais para todos os  
partidos e os restantes 2/3 (dois terços) em cotas  
proporcionais a representação de cada partido na  
Câmara dos Deputados, excluída à qualquer  
agremiação que não possuir representação no Congresso.  
- O art. 24 passa a ser § 1o. 
Justificativa: 
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A que construir a mais ampla liberdade de organização estruturação e funcionamento partidário, 
afinal, cabe ao povo, no exercício do voto direto, secreto, universal, decidir quantos e quais partidos 
se consolidarão na pratica continuada da democracia. 
Parecer:   
   A emenda trata do auxílio financeiro do Estado aos partidos políticos e da distribuição dos recursos 
do Fundo Partidário.  
A matéria não comporta inserção em norma constitucional, devendo ser remetida à lei ordinária.  
Parecer: pela impertinência. 
   
   EMENDA:00115 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:   
   Excluir o art. 22.  
Excluir do art. 21 a expressão final:  
"... e um por cento das cadeiras em ambas as  
Casas do Legislativo Federal." 
Justificativa: 
O artigo 22 é contraditório com o espírito do artigo 23 que democraticamente quer atribuir a 
responsabilidade da democracia interna aos próprios partidos. O artigo 22 reincidiria no erro de 
estimular a prática dos partidos cartoriais. 
Quanto ao final do artigo 21, ela contraria o espírito do texto que quer ampliar o espaço dos pequenos 
partidos. Justifica-se manter um por cento da Câmara de Deputados, mas nunca do Senado por suas 
características. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão do art. 22 e a expressão final "e um por cento das cadeiras em ambas 
as casas do legislativo federal", do art. 21 do Anteprojeto, por entender que o mesmo é contraditório 
com o espírito do art. 23, e a parte final do art. 21 prejudicial aos pequenos partidos.  
Optamos pela manutenção da redação dos referidos dispositivos constitucionais, que é mais coerente 
com nossa organização partidária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00122 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. 23 do Anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 23. Os partidos políticos têm autonomia  
para decidir sobre sua estrutura interna." 
Justificativa 
O grande desafio de nosso século às democracias é resolver o problema das ditaduras internas dos 
Partidos Políticos. 
Essa é a grande causa de todas as crises. Ela ilegítima todo o processo eleitoral, desde que 
permitamos que os candidatos partidários aos cargos eletivos, continuem a serem escolhidos pelas 
cúpulas partidárias, que trataram de colocar no anteprojeto, tão descabido e afrontoso princípio ali 
inserido no Art. 23. Os candidatos dos partidos aos cargos eletivos precisam ser escolhidos, na forma 
da lei. 
Que o sejam por meio de eleições prévias de que participem todos os filiados e não como está no 
anteprojeto. 
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Dar autonomia de ordem constitucional aos Partidos (leia-se "à oligarquia partidária") para decidir 
sobre critérios e processos de indicação de delegados e escolha de candidatos é inconstitucionalizar 
a ditadura e com ela as crises históricas que temos vivido desde o início da República. Os candidatos 
a todos os cargos têm que ser escolhidos democraticamente, por eleições prévias de que participem 
todos os filiados e é por isso que é preciso acrescentar o princípio de que "todo o poder dos órgãos 
partidários vem do filiado e em seu nome é exercido". 
Parecer:   
   O Autor pretende imprimir nova redação ao artigo 23 do Anteprojeto, dispondo sobre a autonomia 
dos partidos políticos, retirando do referido artigo a parte que diz respeito aos critérios e processos de 
indicação de delegados e escolha de candidatos, bem como sobre questões que lhe são pertinentes.  
Não concordamos com tal supressão, que retirará grande parte da autonomia, ora concedida aos 
partidos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00125 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. 20 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 20. É livre, nos termos da lei, a  
criação dos partidos políticos e sua organização e  
funcionamento assegurarão o regimento democrático,  
o pluralismo partidário e os direitos fundamentais  
da pessoa humana, observados, desde já, os seguintes princípios:  
I - Todo eleitor tem o direito de ingressar  
no partido político de sua preferência, desde que,  
por petição perante a Justiça Eleitoral, assuma o  
compromisso de ser fiel à Constituinte, às leis,  
ao estatuto partidário e às diretrizes  
legitimamente estabelecidas.  
§ 1o. A lei assegurará ao filiado ampla  
defesa nos processos disciplinares, os quais terão  
procedimentos e penas anteriormente tipificados.  
§ 2o. A expulsão do partido só se dará  
mediante processo judicial, precedido de processo disciplinar." 
Justificativa 
Toda a luta da resistência à ordem autocrática, que se desmoronou, teve como bandeira o respeito à 
pessoa, em relação à Comunidade, ao homem, como ser livre, dentro da estrutura orgânica estatal. 
Em torno do valor da pessoa humana se desenvolveram todas as batalhas que se travaram, no 
sentido de se apressar aquele desmoronamento para possibilitar a construção de Nova Ordem 
Constituição Democrática onde aquele respeito seja garantido expressamente e com eficácia, como 
fundamento de tudo mais, dentro de uma democracia plural de partidos “abertos”. 
Ao tratarmos de reconstruir a Estrutura Orgânica do Estado, temos que estabelecer, em cada ponto 
da Constituição, garantias de respeito à pessoa, em relação à Comunidade e, portanto, ao Filiado, em 
relação ao partido político. 
E é por isso que é na Constituição o lugar de se estabelecer o direito e a garantia a todos de 
ingressar no partido de sua predileção e de vedar a expulsão do filiado a não ser por meio de 
processo anteriormente tipificado, com as mais amplas garantias de defesa. 
Parecer:   
   A emenda pretende imprimir nova redação ao artigo 20 do Anteprojeto, que trata da livre criação de 
partidos políticos.  
Não concordamos com o item I e os parágrafos 1o. e 2o. da emenda, por se tratar de matéria que 
deva ser tratada nos estatutos dos partidos políticos. Pela rejeição. 
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   EMENDA:00153 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Art. 21. Acrescentar dois parágrafos:  
"§ 1o. O acesso à propaganda eleitoral  
gratuita, em rádio e televisão, será distribuído  
igualitariamente entre os partidos políticos de  
âmbito nacional, de acordo com o caput do artigo.  
§ 2o. Quando se tratar de coligação, o tempo  
destinado será a soma do tempo de cada partido  
político que vier compor a coligação. 
Justificativa 
O acesso à propaganda eleitoral gratuita tem obedecido, nos últimos anos, a critérios bastante 
injustos para com os novos partidos, tornando-se um verdadeiro massacre da máquina partidária, 
tanto é que nas eleições de 1986 apenas dois partidos detinham mais de cinquenta por cento (50%) 
do tempo destinado, ferindo frontalmente o princípio da isonomia. 
Parecer:   
   Pretende o Autor acrescentar dois parágrafos ao artigo 21 do Anteprojeto, estabelecendo normas 
sobre propaganda eleitoral gratuita.  
Entendemos que a matéria, de que tratam os referidos parágrafos, deva ser disciplinada em Lei.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:00160 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Art. Fica criado o Fundo Nacional  
Interpartidário, destinado a custear as despesas  
dos partidos políticos, administrado pelo  
Ministério da Justiça e regulado por Resolução do  
Tribunal Superior Eleitoral.  
§ 1o. Constituirão o Fundo previsto neste artigo:  
I - as doações de pessoas físicas ou  
jurídicas até o valor de 5% de sua renda bruta,  
que ficarão isentas do Imposto de Renda;  
II - o resultado das multas previstas na  
Legislação Federal;  
III - outras rendas que lhe forem atribuídas por lei.  
Art. A distribuição dos recursos do Fundo,  
estabelecida no artigo anterior, será proporcional  
as legendas alcançadas por Partido nas Eleições  
para a Câmara dos Deputados na legislatura  
imediatamente anterior.  
Parágrafo único. Os estatutos dos Partidos  
regularão a aplicação dos referidos recursos. 
Justificativa 
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A exemplo de outros países, o Brasil precisa regular de forma transparente as despesas dos Partidos 
Políticos, de modo a abolir a prática condenável das contribuições secretas, que tanto desvirtuam a 
atividade política. 
Parecer:   
   Propõe o Autor a criação do Fundo Nacional Interpartidário destinando a custear as despesas dos 
partidos políticos, administrados pelo Ministério da Justiça e regulado por Resolução do Tribunal.  
Entendemos que a matéria deva ser tratada na Legislação Ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00167 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto "do Sistema  
Eleitoral e Partidos Políticos" o seguinte artigo  
no final do Capítulo "dos Partidos Políticos",  
renumerando-se os demais:  
"Art. Aos partidos políticos é garantido o  
direito de ser informados regular e diretamente  
pelo Governo sobre o andamento dos principais  
assuntos de interesse público." 
Justificativa: 
Por entendermos ser, esta previsão normativa, digna de constar no texto da futura Constituição 
brasileira, a exemplo Carta Magna brasileira, reapresentamo-la como Emenda ao Anteprojeto dessa 
Subcomissão. 
Parecer:   
   Empenha-se o Autor em que conste de norma Constitucional o direito dos Partidos Políticos de 
serem informados pelo Governo sobre os assuntos de interesse público.  
A norma parece-nos dispensável porque tal direito já é assegurado aos representantes dos partidos, 
no Congresso Nacional, acrescido da competência para fiscalizar as atividades e desempenhos do 
Governo, no trato da coisa pública.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00168 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Inclua-se no Anteprojeto "Do Sistema  
Eleitoral e Partidos Políticos" o seguinte artigo,  
numerando-o como artigo 25 e renumerando os demais:  
"Art. 25. Ao partido político é assegurado o  
direito de antena nas emissoras de rádio e de  
televisão, de acordo com a sua representatividade  
e segundo critérios definidos em lei complementar."  
§ 1o. É também assegurado aos partidos  
políticos, nos termos de lei complementar, o  
direito a espaços nas publicações jornalísticas,  
bem como o direito de resposta, nos mesmos órgãos,  
às declarações políticas que lhes sejam referidas.  
§ 2o. Nos períodos eleitorais os Partidos  
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Políticos têm direito a tempos de antena nas  
emissoras de rádio e de televisão, regulares e equitativos. 
Justificativa: 
Tivemos oportunidade de apresentar, a Título de Sugestão, esta matéria, a qual foi rejeitada pelo 
eminente Relator dessa Subcomissão. 
Por entendermos ser esta matéria de relevante importância, não podendo ficar de fora do texto 
constitucional, reapresentamo-la como Emenda. 
Parecer:   
   Pretende o Autor acrescentar um artigo ao Capítulo dos Partidos Políticos, dispondo sobre o direito 
de acesso das agremiações partidárias, às emissoras de rádio e de televisão e aos espaços nas 
publicações jornalísticas.  
O artigo 21 do Anteprojeto assegura o direito de acesso dos partidos políticos de âmbito nacional à 
propaganda eleitoral gratuita.  
A Matéria proposta deve ser disciplinada na lei dos partidos políticos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00181 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do art. 10:  
- "por mais um período"  
- suprima-se os artigos 11, 13 e 22.  
- acrescente-se, ao art. 23, após a expressão  
"estrutura interna", ".. formas de filiação..." 
Justificativa: 
A reeleição poderá ser admitida, mas apenas por um período mais, inclusive para Prefeitos. Daí ser 
necessária a supressão do art. 11. 
As exigências do art. 23 são exageradas e inadequadas.  
Bastam as exigências do art. 22. 
Parecer:   
   Empenha-se o Autor da emenda pela adição de "por mais um período" ao artigo 10; pela supressão 
dos artigos 11, 13 e 22; pelo acréscimo ao artigo 23 da expressão "formas de filiação" . 
Por nos parecerem ponderáveis as razões do Autor, acolhemos a emenda aditiva ao artigo 10; 
aceitamos, igualmente, a supressão do artigo 11 e rejeitamos a supressão dos artigos 13 e 22, 
entendendo que o primeiro visa a evitar o ostracismo de homens públicos de escol, e o segundo 
contém exigências mínimas à altura de qualquer partido organizado.  
Rejeitamos, ainda, a emenda aditiva ao artigo 23, por entendermos que "formas de filiação", é matéria 
a ser disciplinada no âmbito dos Partidos.  
Pela aprovação parcial, conforme discriminado no parecer. 
   
   EMENDA:00183 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Onde couber:  
"Art. O Fundo Partidário tem dotação própria  
no Orçamento da União, reforçado com multas  
previstas na legislação eleitoral.  
§ 1o. O Partido Político terá direito à  
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alíquota do Fundo Partidário se eleger, - pelo  
menos na segunda eleição a que tenha concorrido,  
representante em uma das Casas Legislativas de, no  
mínimo, dois Estados.  
§ 2o. Os Partidos precisam ter registro  
provisório ou definitivo na Justiça Eleitoral.  
§ 3o. As alíquotas do Fundo Partidário, de  
valores iguais indistintamente para todos os  
Partidos, serão assim distribuídos dentro do Partido:  
- Vinte por cento para a direção nacional;  
- Trinta por cento para as direções estaduais;  
- Cinquenta por cento para as direções municipais;  
§ 4o. Têm direito à sua parte no Fundo  
Partidário a Comissão Nacional Executiva  
Provisória, a Comissão Regional Executiva  
Provisória, ou a Comissão Executiva Nacional e as  
Comissões Executivas Regionais, eleitas pelos  
Diretórios, e as Comissões Executivas Municipais,  
e do Distrito Federal.  
§ 5o. Cada Partido fará prestação de contas à  
Justiça Eleitoral no seguinte exercício financeiro  
ao do recebimento da alíquota do Fundo Partidário." 
Justificativa: 
Existem grupos que, por falta de recursos materiais, têm dificuldades em organizar as Secções 
Estaduais e Municipais de seu Partido e em promoverem o mínimo de filiação partidária exigido por 
lei. O Fundo Partidário servirá para auxiliá-los na tarefa. Queremos, democraticamente, que as 
alíquotas sejam iguais para todos os Partidos, independentemente de sua representação, maior ou 
menor, nas Casas Legislativas. Os Partidos poderão ter registro provisório ou definitivo na Justiça 
Eleitoral, mas, se falharem no primeiro, terão de eleger, obrigatoriamente, algum representante no 
segundo pleito a que concorra, sob pena de perder a sua alíquota do Fundo Partidário. O ideal seria 
que os Partidos estejam, legal e definitivamente, constituídos, e as alíquotas entregues, pela Justiça 
Eleitoral, à Comissão Executiva Nacional. Em caso de organização provisória, ou de término de 
mandato dos diretórios, admite-se a existência de Comissão Executiva Provisória, de âmbito 
nacional, estadual, territorial, municipal e do Distrito Federal. Cada partido terá de fazer à Justiça 
Eleitoral a prestação de contas anual, a fim de que se constate que houve realmente a aplicação 
devida dos recursos, regulamentados por lei. 
Parecer:   
   O autor aduz emenda, dispondo sobre o acesso ao Fundo Partidário, sua distribuição entre os 
partidos e respectiva prestação de contas à Justiça Eleitoral. Por se tratar de matéria pertinente à Lei 
Ordinária, nosso Parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00186 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Seja incluída a seguinte norma:  
"Art. A organização, o funcionamento e a  
extinção dos Partidos Políticos serão  
regulamentados em Lei Federal, observados os  
seguintes princípios:  
I - Regime representativo e democrático na  
pluralidade dos Partidos e na garantia dos  
direitos fundamentais do homem.  
II - Personalidade jurídica, mediante  
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registro de seus Estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.  
III - Inexistência de vínculo, de qualquer  
natureza, com a ação de governos, entidades ou  
partidos estrangeiros.  
IV - É vedada a utilização pelo Partido  
Político de organização paramilitar.  
V - A atuação dos Partidos Políticos deverá  
ser permanente e de âmbito nacional sem prejuízo  
das funções deliberativas dos órgãos estaduais e municípios.  
VI - Fiscalização financeira.  
VII - Disciplina partidária.  
VIII - exigência de cinco por cento do  
eleitorado que haja votado na última eleição geral  
para a Câmara dos Deputados, distribuídos pelo  
menos em sete Estados com o mínimo de sete por  
cento em cada um deles.  
Seja incluída a seguinte norma:  
IX - Perderá o mandato no Senado Federal, na  
Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas  
e nas Câmaras Municipais, o portador do mandato  
que, por atitude ou pelo voto, se opuser às  
diretrizes legitimamente estabelecidas pelos  
órgãos de direção partidária, ou deixar o Partido  
sob cuja legenda foi eleito, salvo se para  
participar, como fundador, da constituição de novo Partido.  
X - A perda do mandato, nos casos previstos  
no item anterior, seja decreta pela Justiça  
Eleitoral, mediante a Representação do partido,  
assegurado o direito de ampla defesa.  
XI - Consideram-se diretrizes legitimamente  
estabelecidas as que forem fixados pela Convenções  
ou Diretórios Nacionais, regionais ou Municipais,  
convocados na forma do estatuto e com observância  
de quórum da maioria absoluta. As diretrizes  
estabelecidas pelos órgãos de deliberação e de  
direção partidária serão equivocados no prazo de  
dez (10) dias, na Justiça Eleitoral.  
XII - As emissoras são obrigadas a realizar,  
para cada um dos partidos políticos, em rede e  
anualmente, uma transmissão de sessenta (60)  
minutos em cada Estado ou território, e duas em  
âmbito nacional, por iniciativa e sob a  
responsabilidade dos diretórios regionais e  
nacionais, cada transmissão será autorizada pela  
Justiça Eleitoral, que fará a necessária  
requisição dos horários às emissoras de rádio e  
televisão, mediante requerimento dos partidos, com  
antecedência de, pelo menos trinta (30) dias da  
data de realização do Congresso ou Sessão Pública.  
XIII - Não se dará denominação a partido  
político utilizando nome de pessoa ou suas  
derivações, nem de modo que possa induzir o  
eleitor a engano ou confusão com a denominação ou  
sigla de outro já existente, bem como da entidade pública.  
XIV - É vedado ao novo partido adotar  
programa igual ao de outro registrado anteriormente." 
Justificativa: 
Partidos nascem de ideias e propagam ideias. 
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Os partidos, em contato permanente com a massa de eleitores, captam as motivações dos que neles 
ingressaram, pois acompanham os homens na vivencia diária das questões que, em conjunto, 
constituem o objetivo da atividade governamental. O povo, mediante os partidos, põe-se no Estado. O 
partido e o povo estão numa interação constante e isso explica a importância dos partidos na 
democracia. 
Um homem de partido é um homem de convicções. Um homem que tem posição definida face aos 
problemas do mundo. Que sabe onde está, o que quer e o que precisa fazer para alcançar seus 
objetos. 
O partido político é uma instituição, atende às necessidades de ordenação da vida em sociedade e 
em determinado lugar. Um partido precisa de uma aparelhagem capaz de garantir a execução dos 
propósitos que tem em mira, pois, partidos, são ideologias em ação, são movimento e organização. 
Têm alma (a sua filosofia) e tem corpo (a sua estrutura). 
São os partidos políticos entidades de grande importância para a vida dos povos. Eles interpretam, 
disciplinam, coordenam e orientam os interesses, as necessidades e as aspirações coletivas. São a 
projeção política do povo. 
Parecer:   
   Propõe o autor da emenda a regulamentação, em Lei Federal, da organização, do funcionamento e 
da extinção dos partidos, sugerindo, para tanto, a observação de 14 princípios.  
Destes, os consignados nos incisos I, II, III, IV, VI, VIII, XII estão amplamente atendidos em nosso 
anteprojeto. Os demais, ou fogem à natureza da norma constitucional, ou elidem o princípio da livre 
criação dos partidos, ao qual nos apegamos com inabalável convicção. Pela prejudicialidade nos 
incisos atendidos no Anteprojeto, e pela rejeição dos demais. 
   
   EMENDA:00189 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 21:  
"É assegurado aos partidos políticos, segundo  
sua representatividade e conforme critérios  
definidos por lei, acesso aos recursos do fundo  
partidário e a horários gratuitos no rádio e na  
televisão para a divulgação das suas propostas,  
atividades e propaganda eleitoral." 
Justificativa: 
Estabelece-se o princípio geral – acesso aos privilégios referidos conforme a representatividade dos 
partidos – e remetem-se os detalhes para lei complementar. 
Parecer:   
   Propõe o Autor nova redação para o artigo 21 do Anteprojeto, que trata dos partidos políticos.  
Entendemos que a redação do referido artigo deva ser mantida por ser mais abrangente e 
estabelecer as condições para que os partidos possam ser considerados de âmbito nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00190 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 23:  
"Art. 23. Os partidos políticos têm autonomia  
para decidir sobre sua estrutura, critérios e  
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processos de decisão internos, assegurada, nos  
termos da lei, a participação de todos os filiados  
nos órgãos de direção, na escolha dos candidatos e  
na elaboração das listas partidárias." 
Justificativa: 
Trata-se de uma ressalva necessária, no contexto brasileiro, contra a tendência de oligarquização da 
vida partidária. 
Parecer:   
   A emenda inspira-se nos salutares princípios da democracia interna e da participação que devem 
arejar a vida partidária.  
Pela acolhida, com o seguinte retoque redacional que a torne mais clara:  
"...assegurada, nos termos da lei, a todos os filiados, sua participação nos órgãos de direção, na 
escolha dos candidatos e na elaboração das listas partidárias".  
Favorável, com subemenda. 
   
   EMENDA:00197 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   "Fica instituído em caráter obrigatório o uso  
pelos Partidos Políticos, legalmente constituídos,  
do sistema de rádio-televisão brasileiro, em  
horário nobre e em cadeia nacional, objetivando  
propagar a ação e o programa das retro mencionadas  
organizações partidárias."  
§ único. Caberá à Justiça Eleitoral fixar  
calendário e requisitar horário e demais  
providências requeridas pelos Partidos Políticos  
delineados no caput do artigo." 
Justificativa: 
Não haverá democracia sem a existência de Partidos Políticos consolidados. 
Sabido e ressabido de que buscamos Instituições permanentes e para alcança-las mister se faz 
buscar-se o fortalecimento dos Partidos Políticos. 
A prática do voto tem que ser um ato de consciência cabendo, por conseguinte ao Poder Público criar 
mecanismos capazes de aperfeiçoar o exercício do voto. 
A democracia nos países mais adiantados pressupõe Partidos Políticos fortes e consolidados. Urge 
por outro lado aprimorar-se a militância partidária abrindo-se lhe aos Partidos mecanismos 
permissíveis ao seu crescimento. É inconcebível aceitarmos ainda em nosso País a existência de 
Partidos regionalizados, servindo tão só aos vorazes apetites próprios do aventureirismo político e a 
consolidação de guetos. É hora de transparência de cristalinidade. 
Emerge-nos a consciência do revigoramento da Democracia e da institucionalização partidária. 
Depreco o apoio do festejado Relator e dos eminentes constituintes integrantes desta Subcomissão. 
Parecer:   
   O autor sugere se institua a divulgação obrigatória da ação e programa dos partidos, em rádio e 
televisão.  
Entendemos que a matéria é da pertinência da legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00215 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
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Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 23, Capítulo II, do  
anteprojeto da Subcomissão o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único. O critério para indicação  
dos delegados e candidatos será através de eleição  
direta dos membros inscritos no partido." 
Justificativa: 
Os partidos devem se afinar em suas estruturas à questão básica da Carta Constitucional que trata 
da eleição direta em todos os níveis. 
Desta forma os partidos ganharão maior legitimidade, pois seus delegados e candidatos serão eleitos 
previamente pelos membros destes partidos. 
Assim, evitaremos a figura dos “donos de partido”, dando maior valor participativo às assinaturas de 
criação de novos partidos e à representatividade diante de suas tarefas e, aos partidos, mais 
contundência diante da figura pessoal dos candidatos. 
Parecer:   
   Propõe a nobre Constituinte a inclusão de um parágrafo ao Art. 23, na parte referente aos Partidos, 
dispondo que "o critério para a indicação dos delegados e candidatos será através de eleição direta 
dos membros inscritos no Partido".  
Somos contrários ao acréscimo, por entendermos que os Partidos devam ter liberdade para, no 
âmbito de suas respectivas competências, decidir sobre essas matérias. Sem Partidos fortes não há 
democracia.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00226 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:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se o artigo 22 (vinte e dois) do Anteprojeto. 
Justificativa: 
O artigo 22 (vinte e dois) reza norma altamente restritiva. Mesmo a legislação herdada do período 
ditatorial, reconhecida por todos como autoritária, cartorial não faz tais exigências. Entendemos que 
deve haver real liberdade para os partidos políticos concorrem aos pleitos eleitorais. 
Dessa forma, propomos a supressão do presente artigo, para resguardar, inclusive, o corpo do 
anteprojeto ora em discussão, que em termos gerais é democrático. 
É esse o objetivo da nossa emenda. 
Parecer:   
   Bate-se o autor da emenda pela supressão do artigo 22 que, segundo alega, estabelece norma 
altamente restritiva.  
Em que pese a inspiração liberal da emenda, dela discordamos, ao entender que a exigência contida 
no art. 22 é mínima e susceptível de ser satisfeita por qualquer partido organizado, inclusive pelos 
partidos minoritários.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00229 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) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:  
"Art. É permitida a fusão, incorporação,  
aliança e coligação de partidos políticos." 
Justificativa: 
Deve estar escrita no texto constitucional, a liberdade dos partidos políticos se fundirem em um novo 
partido e a incorporação de partidos, bem como a aliança e a coligação; questão fundamental da 
democracia eleitoral e partidária, para fins de constituição de legenda eleitoral e programas comuns. 
A nossa emenda busca garantir esses direitos dos partidos políticos. 
Parecer:   
   O autor advoga a inclusão, no texto do Anteprojeto, de artigo permitindo a fusão, incorporação, 
aliança e coligação de partidos políticos.  
Sem embargo dos bons argumentos do autor em prol da liberdade partidária, entendemos que a 
matéria deva ser versada na Legislação Ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00241 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:   
   Substitua-se o artigo vinte e um pelos artigos seguintes:  
"Art. São considerados partidos de âmbito  
nacional os que tenham representação no Congresso  
Nacional e os que, embora não tenham aquela  
representação, estejam organizados nacionalmente,  
na forma que a lei determinar.  
Art. Os partidos políticos com representação  
no Congresso Nacional terão acesso gratuito aos  
meios de comunicação de massa para expor ao povo e  
a nação seus programas e propostas, bem como para  
prestar contas de sua atuação no Congresso.  
Parágrafo único. O disposto no caput deste  
artigo não se aplica aos períodos eleitorais  
quando todos os partidos concorrentes terão acesso  
à propaganda eleitoral gratuita, na forma da lei." 
Justificativa: 
Optamos por apresentar emenda substitutiva ao artigo vinte e um do anteprojeto por entendermos 
que os temas nele tratados, estão redigidos de forma restritiva e inaceitável, não garantindo o direito 
das minorias partidárias. 
Assim, o artigo vinte e um, no texto, faz exigências para que um partido seja considerado de âmbito 
nacional que, simplesmente deixam de fora partidos que estejam representados no Congresso 
Nacional. Ora, aprovada esta norma teríamos um contrassenso, uma contradição nos termos. Senão 
vejamos. 
O Congresso da República, como o próprio adjetivo o define é nacional. Dessa forma, teríamos 
partidos que, por não satisfazerem as restrições do texto proposto, apesar de terem representação 
eleita no Congresso Nacional, não seriam considerados como de âmbito nacional. 
Dessa forma, propomos, por ser inclusive uma obviedade lógica que o partido que tenha 
representação no Congresso Nacional seja considerado como de âmbito nacional. 
Por outro lado, no que se refere ao acesso aos recursos do fundo partidário e aos meios de 
comunicação de massa propomos, igualmente que os partidos com representação no Congresso 
Nacional o tenham garantido. No entanto, nos períodos eleitorais, todos os partidos concorrentes aos 
pleitos devem ter acesso, na forma da lei, à propaganda eleitoral gratuita, pois permitir que um partido 
concorra às eleições e não possibilitar que tenha acesso ao eleitorado através da propaganda 
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eleitoral gratuita seria condená-lo à marginalização político-eleitoral, equivalendo a uma cassação 
branca. 
É assim, para resguardar a democracia do sistema político eleitoral que formulamos a presente 
emenda. 
Parecer:   
   Cuida a emenda dos Partidos Políticos e do seu acesso gratuito aos meios de comunicação de 
massa.  
O art. 21 do Anteprojeto deve ser mantido, pelas razões expostas no Relatório.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00008 REJEITADA 
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 Aditiva - Subcomissão do Sistema  
Eleitoral e dos Partidos Políticos -  
Acrescente-se o seguinte parágrafos ao artigo 17 -  
Art. 12 - ....................... 
§ único - Os partidos políticos que não  
tiverem representação proporcional não poderão  
concorrer às eleições majoritárias em seus  
municípios, se não tiverem Vereadores em seus  
estados, se não tiverem Deputados Estaduais na  
União, se não tiverem Deputados Federais. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A Emenda impõe, além das que constam do Anteprojeto, novas restrições aos partidos. Pretende o 
nobre Deputado Ruy Nedel que não se permita ao Partido que não tenha eleito representantes pelo 
sistema proporcional, certamente Deputados Federais e Estaduais, possa concorrer a eleições 
majoritárias. O Anteprojeto, em dispositivo que estamos modificando no Substitutivo, é mais liberal na 
medida em que impõe restrições apenas no campo da representação congressual, permitindo ao 
Partido que não elegeu Deputados, que continue trabalhando  
pelo seu crescimento, participando das demais eleições. Parece-nos a orientação mais correta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00043 APROVADA 
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:   
   Suprime o art. 16: 
Justificativa: 
Não deve se restringir o acesso dos partidos aos meios de comunicação à sua existência no âmbito 
nacional. 
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Parecer:   
   Propõe o ilustre Autor da Emenda a supressão do art. 16 do Anteprojeto. Concordamos com a 
sugestão, por entender que a matéria nele tratada deva ser objeto de lei.  
Parecer favorável. 
   
   EMENDA:00044 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:   
   Dá nova redação ao art. 19  
"Art. 19. Os partidos políticos são  
obrigados a prestar contas, anualmente, das verbas  
públicas recebidas, ao Tribunal de Contas da União. 
Justificativa: 
O controle do Tribunal de Contas deve recair única e exclusivamente sobre as verbas públicas 
recebidas pelos partidos políticos. 
Parecer:   
   Pretende o nobre Deputado Paulo Delgado, ao propor Emenda ao art. 19 do Anteprojeto, que a 
prestação de contas de recursos financeiros arrecadados pelos partidos, e feita perante o Tribunal de 
Constas da União, se restrinja às "verbas públicas recebidas". A Emenda é um retrocesso, 
comparada ao texto que se pretende modificar. Temos sustentado que os partidos políticos não 
podem continuar na indigência financeira em que vivem, se o desejarmos com vida permanente 
e atuação continuada.  
Defendemos, pois, a criação de novas fontes de receita para os partidos, maiores e melhor definidas. 
Ao Estado cabe seja na declaração das fontes de receitas, seja na demons [...] 
O pior da política e dos partidos é o dinheiro secreto que entra pelas caixas tesourarias sem que se 
saiba exatamente a sua origem. Por isso, somos contrários à restrição contida na emenda. Todo 
dinheiro recebido pelo Partido deve ser revelado aos seus filiados como à opinião pública em geral.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00068 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber:  
Art. Fica criado o Fundo Nacional  
Interpartidário, destinado a custear as despesas  
dos partidos políticos, administrado pelo  
Ministério da Justiça e regulado por Resolução do  
Tribunal Superior Eleitoral.  
§ 1o. Constituirão o Fundo previsto neste artigo:  
I - as doações de pessoas físicas ou  
jurídicas até o valor de 5% (cinco por cento) de  
sua renda bruta, que ficarão isentas do Imposto de Renda;  
II - o resultado das multas previstas na  
Legislação Eleitoral;  
III - outras rendas que lhe forem atribuídas por lei.  
Art. A distribuição dos recursos do Fundo,  
estabelecida no artigo anterior, será proporcional  
às legendas alcançadas por Partido nas Eleições  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 36  

 

para a Câmara dos Deputados na Legislatura  
imediatamente anterior.  
§ único - Os estatutos dos Partidos regularão  
a aplicação dos referidos recursos. 
Justificativa: 
A exemplo de outros países, o Brasil precisa regular de forma transparente as despesas dos Partidos 
Políticos, de modo a abolir a prática condenável das contribuições secretas, que tanto desvirtuam a 
atividade política. 
Parecer:   
   A Emenda do ilustre Constituinte Osvaldo Lima Filho toca numa das questões mais importantes da 
organização partidária brasileira - as finanças dos partidos políticos. A esse respeito o parecer ao 
Anteprojeto faz detalhadas considerações e conclui por considerar responsabilidade do Estado num 
regime político de partidos, como é o nosso, prover os recursos partidários. Se é o partido que institui 
o poder, pela via das eleições, compete ao Estado gerar os recursos financeiros necessários ao 
desenvolvimento das atividades partidárias. Nesse sentido o Substitutivo determina que a União 
indenizará os partidos políticos pelos gastos com suas campanhas eleitorais, bem assim, com suas 
atividades permanentes. O detalhamento deve ser matéria de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00079 REJEITADA 
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:   
   Suprima-se o artigo 18 do Anteprojeto da IV-  
a-Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos. 
Justificativa: 
Domicílio eleitoral de longo prazo é uma norma antidemocrática.  
O assunto deve ser tratado, apenas, pela lei eleitoral ordinária que trata dos prazos de inscrição 
eleitoral e transferência de títulos. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte Siqueira Campos propõe a supressão do art. 18 do Anteprojeto, afirmando que 
"domicílio eleitoral de longo prazo é norma antidemocrática". Ocorre, entretanto, que o citado artigo 
trata da autonomia dos partidos para decidir sobre sua organização interna, nada tendo a ver com 
domicílio. A Emenda é, pois, impertinente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00093 PARCIALMENTE APROVADA 
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 as seguintes modificações:  
Art. 7o. O mandato do presidente e do Vice-  
Presidente da República, do Governador e Vice-  
Governador, do Prefeito e do Vice-Prefeito é de cinco anos.  
Art. 8o. O mandato dos Senadores, Deputados  
Federais, Deputados Estaduais e Vereadores será de cinco anos.  
Suprimir os art. 9o. e 10.  
O Parágrafo único do art. 12 passar ter a seguinte redação:  
Parágrafo único. Onde não for possível a  
implantação desse processo, será utilizada a  
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cédula oficial única, cujo modelo depende da  
aprovação pelo Congresso Nacional, trezentos dias  
antes das eleições.  
O art. 16 passa ter a seguinte redação.  
Art. 16. Será considerado partido de âmbito  
nacional, e como gozando do direito de acesso à  
propaganda eleitoral gratuita e aos recursos de  
fundo partidário, aquele que estiver organizado em  
pelo menos cinquenta por cento das unidades da  
Federação com número mínimo de 100 filiados em  
cada uma delas.  
Suprimir o art. 17. 
Justificativa: 
A modificação proposta nos artigos 7º e 8º, no sentido de estipular em cinco anos todos os mandatos 
dos Executivos e Legislativos, se deve ao nosso entendimento de que este é um período suficiente 
para que os executivos possam programar e cumprir as suas metas administrativas e políticas. 
Quanto aos Deputados e Vereadores o mesmo tempo do mandato é por entendermos ser importante 
a coincidência do mandato dos Executivos com o dos Legislativos, na medida em que possibilita a 
diminuição dos gastos eleitorais. 
Suprimimos o artigo 9º por entendermos que privilegia os candidatos que concorre aos cargos do 
Executivo, praticamente garantindo-lhes a eleição no Legislativo. Acreditamos que o processo 
eleitoral deve-se pautar pela disputa em cada cargo, com os candidatos em pé de igualdade. 
Quanto ao Artigo 10 propomos suprimi-lo por entendermos que qualquer lei instituída entra em 
vigência imediata, na medida em que a instituição deste é devido à necessidade de aperfeiçoar o 
processo eleitoral. Outro motivo que nos motivou a retirada deste Artigo é o fato de que 
impossibilitará qualquer eleição no próximo ano, na medida em que a Legislação ordinária somente 
será elaborada no próximo ano. 
A modificação proposta para o Parágrafo Único do Artigo 12 tem em vista que os locais onde o 
processo eleitoral não for eletrônico são geralmente cidades mais atrasadas economicamente e 
culturalmente, onde será necessário maior tempo para que os eleitores se familiarizem com a cédula 
eleitoral. 
Os Artigos 16 e17, conforme proposto no Anteprojeto são extremamente antidemocráticos, pois 
impossibilitam que os pequenos partidos participem dos pleitos eleitorais, tenham acesso à 
propaganda eleitoral gratuita e aos recursos do fundo partidária. 
Uma constituição democrática deve garantir o direito de todas as correntes políticas organizarem-se 
em partidos políticos, e assegurar a todas as mesmas oportunidades. 
É com este entendimento que propomos suprimir o Artigo 17 e mudamos no Artigo 16, os critérios 
para qualificar um partido de âmbito nacional. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte Antero de Barros propõe:  
1. que o mandato do Presidente da República seja de cinco anos;  
2. que o mandato dos Deputados Federais, Estaduais e Vereadores seja de cinco anos;  
3. que sejam revogados os art. 9º. e 10. Anteprojeto;  
4. que sejam alteradas as redações dos art. 12 e 16.  
Quanto à duração do mandato do Presidente da República, toca muita razão ao ilustre Constituinte, 
quando afirma ser cinco anos o tempo mínimo para que um governante possa executar uma obra 
administrativa. De fato, cinco anos acabam sendo apenas, três, porque, no primeiro o Presidente vai 
familiarizar-se com a máquina administrativa, compor e ajustar o Governo o segundo, o terceiro e o 
quarto. O quinto ano será praticamente consumido com a preparação da eleição do sucessor.  
Discordamos do aumento do mandato dos Deputados Federais por entendermos que a eleição 
Presidencial deverá realizar-se isoladamente para que a discussão dos problemas nacionais 
não sofra interferência de outros interesses políticos localizados.  
Como o Autor da Emenda, entendemos que os temas tratados nos art. 9º e 10 cabem mais na 
legislação complementar, o mesmo devendo ocorrer com o 12.  
Pelas razões expostas acolhemos a emenda na forma de subemenda do relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00121 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:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUBCOMISSÃO DO SISTEMA ELEITORAL E PARTIDOS POLÍTICOS - ART. 15  
Seja incluída a seguinte norma:  
Art. É livre a criação de partidos políticos.  
Sua organização e funcionamento resguardarão a  
soberania nacional, o regime democrático, o  
pluralismo partidário e os direitos fundamentais  
da pessoa humana, observados os seguintes princípios:  
a) personalidade jurídica, mediante registro  
de seus Estatutos no Tribunal Superior Eleitoral;  
b) Inexistência de vínculo, de qualquer  
natureza, com a ação de governos, entidades ou  
partidos estrangeiros;  
c) É vedada a utilização pelos Partidos  
Políticos de organização paramilitar;  
d) A atuação dos Partidos Políticos deverá  
ser permanente e de âmbito nacional sem prejuízo  
das funções deliberativas dos órgãos estaduais e municipais;  
e) Fiscalização financeira;  
f) Disciplina partidária;  
g) Exigência de 5% do eleitorado que haja  
votado na última eleição geral para a Câmara dos  
Deputados, distribuídos pelo menos em sete Estados  
com o mínimo de 7% em cada um deles;  
h) Perderá o mandato no Senado Federal, na  
Câmara dos deputados, nas Assembleias Legislativas  
e nas Câmaras Municipais o portador do mandato  
que, por atitude ou por voto, se opuser às  
diretrizes legitimamente estabelecidas pelos  
órgãos de direção partidária, ou deixar o Partido  
sob cuja legenda foi eleito, salvo para  
particular, como fundador, da constituição de novo partido;  
i) A perda do mandato, nos casos previstos no  
item anterior, seja decretada pela Justiça  
Eleitoral mediante a Representação do Partido,  
assegurado o direito de ampla defesa;  
j) Consideram-se diretrizes legitimamente  
estabelecidas as que forem fixadas pelas  
Convenções ou Diretórios Nacionais, Regionais ou  
Municipais, convocadas na forma do Estatuto e com  
a observância de quórum da maioria absoluta. As  
diretrizes estabelecidas pelos órgãos de  
deliberação e de direção partidária serão  
arquivados no prazo de dez dias na Justiça Eleitoral.  
l) As emissoras são obrigadas a realizar,  
para cada um dos partidos políticos, em rede e  
anualmente, uma transmissão de sessenta (60)  
minutos em cada Estatuto ou Território, e duas em  
âmbito nacional, por iniciativa e sob  
responsabilidade dos diretórios regionais e  
nacionais. Cada transmissão será autorizada pela  
Justiça Eleitoral, que fará a necessária  
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requisição dos horários às emissoras de Rádio e  
Televisão, mediante requerimento dos partidos, com  
antecedência de, pelo menos trinta dias da data de  
realização do Congresso ou Sessão pública.  
m) Não se dará denominação a partido político  
utilizando-se nome de pessoa ou suas derivações,  
nem de modo que possa induzir o eleitor a engano  
ou confusão com a denominação ou sigla de outro já  
existente, bem como da entidade pública.  
n) É vedado ao novo partido adotar programa  
igual ao de outro registrado anteriormente. 
Justificativa: 
O Partido Político é uma instituição, que atende às necessidades de ordenação a vida em sociedade 
e em determinado lugar. Uma agremiação partidária precisa de uma aparelhagem capaz de garantir a 
execução dos propósitos que tem em mira, pois partidos são ideologias em ação, são movimentos 
em organização, tem alma (a sua filosofia) e tem corpo (a sua estrutura). Os partidos políticos 
interpretam, disciplinam, coordenam e orientam os interesses, as necessidades e as aspirações 
coletivas o são as projeções políticas do povo. 
Parecer:   
   A propositura em tela é bastante ampla e visa, precipuamente, a instituir normas para os Partidos 
Políticos. Muitos itens nela alinhados estão atendidos em nosso Substitutivo.  
Em outra parte, ela desce a minúcias que devem ficar a critério do Estatuto das agremiações ou à 
disciplina de lei ordinária, inclusive as relativas à propaganda eleitoral. A Emenda fere também, 
matéria da qual nos permitimos discordar absolutamente: a fidelidade partidária. Somos contrários à 
adoção desse instituto, por entender que, além de contrariar o direito de divergir e a liberdade de 
rever posições, ele se revela ineficaz, nas horas críticas, quando não logra conter a debandada de 
políticos mal abrigados em suas agremiações.  
Parecer favorável em parte. 
   
   EMENDA:00126 REJEITADA 
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 Sistema eleitoral e Partidos Políticos o seguinte  
artigo:  
Art. Fica instituído em caráter obrigatório o  
uso pelos Partidos Políticos, legalmente  
constituídos, do sistema de rádio-televisão  
brasileiro, em horário nobre e em cadeia nacional,  
objetivando propagar a ação e o programa das  
retro mencionadas organizações partidárias.  
§ Único - Caberá à Justiça eleitoral fixar  
calendário e requisitar horário e demais  
providências requeridas pelos Partidos Políticos  
delineados no caput do artigo. 
Justificativa: 
Não haverá democracia sem a existência de Partidos Políticos consolidados. 
Sabido e ressabido de que buscamos Instituições permanentes e para alcança-las mister se faz 
buscar-se o fortalecimento dos Partidos Políticos. 
A prática do voto tem que ser um ato de consciência cabendo, por conseguinte ao Poder Público criar 
mecanismos capazes de aperfeiçoar o exercício do voto. 
A democracia nos países mais adiantados pressupõe Partidos Políticos fortes e consolidados. Urge 
por outro lado aprimorar-se a militância partidária abrindo-se lhe aos Partidos mecanismos 
permissíveis ao seu crescimento. É inconcebível aceitarmos ainda em nosso País a existência de 
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Partidos regionalizados, servindo tão só aos vorazes apetites próprios do aventureirismo político e a 
consolidação de guetos. É hora de transparência de cristalinidade. 
Emerge-nos a consciência do revigoramento da Democracia e da institucionalização partidária. 
Depreco o apoio do festejado Relator e dos eminentes constituintes integrantes desta Comissão. 
Parecer:   
   Cuida a emenda da propaganda partidária através de rádio e televisão.  
Pretende o ilustre Constituinte disciplinar a Propaganda Eleitoral no texto Constitucional. Temos, 
iterativamente, afirmado postulações assemelhadas que esse assunto, pelas características de que 
se reveste, deve ser versado em legislação ordinária.  
Entendemos que a matéria deva ser disciplinada em lei.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00127 REJEITADA 
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 19 do Anteprojeto da  Subcomissão Eleitoral e Partidos Políticos.  
Art. 19 .........................  
§ 1o. É crime inafiançável a utilização de  
recursos financeiros próprios ou de terceiros, para  
a obtenção de votos em eleições de qualquer  
natureza, para cargos públicos.  
§ 2o. As empresas envolvidas e condenadas por  
abuso do poder econômico no processo eleitoral,  
terão suas atividades econômicas encerradas, sendo  
seus diretores punidos na forma que a lei especificar. 
Justificativa: 
Embora o eminente relator tenha considerado esta matéria como impertinente a esta Comissão, cabe 
aqui reportar-se a justificativa do próprio Deputado Francisco Rossi: “Quem viveu de perto a 
experiência das eleições parlamentares de 1986 pode aquilatar o papel exercido pelo Poder 
Econômico e pelo Poder Político. Salvo honrosas exceções, foram raros os que lograram resultados 
sem enormes dispêndios, em dinheiro e em recursos outros que, normalmente, não figuram em 
contabilidade convencional”. 
Ademais, a influência do Poder Econômico distorce a vontade popular. 
A nação não pode correr o risco de ter seus governantes ou membros do Poder Legislativo 
escolhidos pela interferência e imposição de grupos econômicos. 
Busca-se com a proposição o aperfeiçoamento das instituições e a valorização do voto que há de ser 
livre universal e verdadeiramente sintonizado com a vontade popular. 
Parecer:   
   Trata a Emenda do abuso do poder econômico nas eleições.  
Entendemos que a matéria deva ser disciplinada em lei.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:00146 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao Art. 19 da Subcomissão IV-A o seguinte parágrafo:  
Parágrafo único. Os Partidos políticos  
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receberão dotações do Orçamento da União na  
proporção das cadeiras que obtiverem na Câmara dos  
Deputados o que será regulado em lei. 
Justificativa: 
É preciso deixar transparente a posição financeira dos Partidos Políticos. 
Parecer:   
   O critério preconizado pela ilustre Constituinte em sua Emenda, determinando a cota de recursos 
públicos cabível a cada partido, é das mais justas e, em termos, acha-se atendida no Anteprojeto.  
Entendemos, todavia, que essa regulamentação deve ser cometida à legislação ordinária, pelas 
minúcias de que se deve ocupar.  
Favorável, em parte. 
   
   EMENDA:00181 APROVADA 
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  
Supra-se o art. 17 do anteprojeto da Sub-  
Comissão do Sistema Eleitoral e Partidos  
Políticos, renumerando-se os seguintes. 
Justificativa: 
O disposto nesse artigo representa limitações inaceitáveis e impede ao livre funcionamento dos 
partidos políticos. Todos os partidos devem ter garantido o direito de concorrerem às eleições, 
independente do seu número de filiados. 
As limitações previstas neste artigo impedirão, hoje, que a quase totalidade dos partidos políticos 
existentes disputassem eleições. Daí a sua supressão. 
Parecer:   
   Empenha-se a ilustre constituinte pela supressão do Art. 17, do Anteprojeto, alegando que o 
"disposto nesse artigo representa limitações inaceitáveis e impede o livre funcionamento dos partidos 
políticos. A norma em exame supõe o entendimento de que deva haver algum mecanismo 
constitucional de controle da expansão do pluripartidarismo e que somente devam prosperar aqueles 
que demonstrem possuir representatividade política, em grau aceitável.  
O que nos parece é que o Anteprojeto não adotou o melhor mecanismo para alcançar o objetivo 
colimado. Em nosso substitutivo cremos ter encontrado o instrumento de aferição 
de representatividade mais adequado.  
Por essas razões, e não pelas preconizadas pela Autora, acolhemos a emenda supressiva.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00182 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  
O artigo 16 do anteprojeto da Subcomissão do  
Sistema Eleitoral e Partidos Políticos passa a ter  
a seguinte redação: "Considera-se de âmbito  
nacional o partido político que estiver organizado  
em pelo menos 1/3 das unidades da Federação". 
Justificativa: 
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Sob o argumento de se impedir a proliferação de partidos, o disposto nesse artigo cria, na verdade, 
dificuldades inaceitáveis para a existência dos partidos políticos. Nossa emenda visa corrigir essa 
deformação e criar condições aceitáveis para que um partido seja considerado de âmbito nacional. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda considerar de âmbito nacional o partido político que estiver organizado em pelo 
menos 1/3 das unidades federativas. A inconsistência da propositura avulta logo do enunciado. Como 
pode ser considerado nacional o partido que estiver organizado em um terço dos Estados? Cabe à lei 
o estabelecimento das regras para a organização dos Partidos.  
De acentuar que o melhor aferidor de uma representatividade é o voto apurado em eleições gerais. A 
simples organização de um diretório estadual não demonstra a envergadura política de um partido. É 
preciso evitar os chamados partidos cartoriais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00183 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  
O artigo 15 do anteprojeto da Subcomissão do  
Sistema Eleitoral e Partidos Políticos passa a ter  
a seguinte redação: É assegurada a liberdade de  
organização partidária a nível nacional e  
garantida a sua completa atividade política e  
organizativa permanente. 
Justificativa: 
A plena liberdade de organização partidária é uma conquista democrática. Não se pode admitir 
restrições à organização e funcionamento dos partidos políticos sob pena de impedir, na pratica essa 
plena liberdade de organização e tornar os partidos vulneráveis à ação dos governos, ficando 
permanentemente com uma “espada de Dâmocles” sobre suas cabeças. 
Parecer:   
   A ilustre Constituinte, Lídice da Mata, propõe nova redação para o artigo 15 do Anteprojeto da 
Subcomissão. Acontece, no entanto, que a redação dada pelo nobre relator Francisco Rossi está 
melhor vazada, inclusive quanto ao estabelecimento de regras absolutamente democráticas para a 
organização e funcionamento dos Partidos Políticos. Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00185 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  
Inclua-se após o art. 19 do anteprojeto,  
remunerado, da Subcomissão do Sistema Eleitoral e  
Partidos Políticos, os seguintes artigos:  
Art. - É garantida ampla liberdade de  
propaganda política e eleitoral aos partidos  
políticos e a seus candidatos.  
Art. - É vedada a veiculação paga de  
qualquer tipo de propaganda eleitoral através da  
imprensa, do rádio e da televisão.  
Art. - O tempo destinado à propaganda  
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eleitoral gratuita no rádio e na televisão será  
distribuído equitativamente entre todos os  
partidos e seus candidatos.  
Art. - A Justiça Eleitoral destinará uma  
verba especial, distribuída equitativamente a  
todos os partidos políticos, para custear as  
despesas com a produção dos programas de  
propaganda eleitoral no rádio e na televisão, na  
forma que a lei determinar. 
Justificativa: 
A Constituição deve incluir dispositivos que garantam efetivamente a liberdade de propaganda 
política e eleitoral aos partidos políticos e criem restrições concretas para cobrir a ação do poder 
econômico nos processos eleitorais. Essa emenda tem esse objetivo. 
Parecer:   
   O nobre constituinte procura embutir no texto Constitucional matéria de cunho eminentemente 
regulamentar, que deve merecer tratamento detalhado e compatível, no Código Eleitoral ou em lei 
correlata. Parecer contrário, por impertinente. 
   
   EMENDA:00218 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   À Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos.  
Inclua-se no art. 18, capítulo II, do  
anteprojeto final da Subcomissão o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único. O critério para indicação  
dos delegados e candidatos será através de eleição  
direta dos membros inscritos no partido." 
Justificativa: 
Os partidos devem se afinar em suas estruturas à questão básica da Carta Constitucional que trata 
da eleição direta em todos os níveis.  
Desta forma os partidos ganharão maior legitimidade, pois seus delegados e candidatos serão eleitos 
previamente pelos membros destes partidos.  
Assim, evitaremos a figura dos “donos de partido”, dando maior valor participativo às assinaturas de 
criação de novos partidos e à representatividade diante de suas tarefas e, aos partidos, mais 
contundência diante da figura pessoal dos candidatos. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte propõe inclusão de parágrafo único ao artigo 18 do Anteprojeto, dispondo 
sobre critérios de indicação de delegados e candidatos, no âmbito dos partidos.  
Estamos propondo, no Substitutivo, que os estatutos partidários contemplem normas relativas à 
audiência prévia dos filiados sobre decisões partidárias, entre estas a escolha de Candidatos.  
É a melhor orientação, visto que o assunto não deve ser elevado à dignidade de norma 
constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00226 REJEITADA 
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:   
   Dê-se ao inciso I do art. 15 a seguinte redação:  
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............................................  
I - É assegurado ao eleitor o ingresso em  
Partido Político, desde que o requeira à Justiça  
Eleitoral afirmando que conhece seu estatuto e  
prometa fidelidade a ele, à Constituição, às leis  
e às diretrizes partidárias legitimamente  
estabelecidas.  
Justificativa: 
A proposta da Comissão caracteriza os partidos “fechados” próprios dos regimes extremistas de 
direita e esquerda. O regime democrático não admite partidos “fechados”, ao gosto de seus donos, e 
seria contraditório o que se dissesses democrático e, ao mesmo tempo, assegurasse ao cidadão 
apenas o direito de “pleitear” o ingresso em Partido Político, “nos termos de seus respectivos 
estatutos”. Essa garantia de ingresso tem que vir delineada na própria Constituição. Aliás, o simples 
direito de petição, contemplado em todas as constituições do mundo, já garante pleitear qualquer 
coisa. O projeto não acrescenta nada. Ademais surgiria o tormentoso tema da norma inconstitucional, 
dentro da própria Constituição, pois, o princípio maior, “Democracia” tornaria inconstitucional o texto 
da Comissão. 
Parecer:   
   Postula a Emenda assegurar ao eleitor o ingresso em partido político mediante condições que 
discrimina. Trata-se de questão "interna corporis" dos partidos, devendo ser objeto de lei ou estatuto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00290 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 18 do  
Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos:  
Art. 18 Os Partidos Políticos têm autonomia  
para decidir sobre sua estrutura, critérios e  
processos de decisão interno, assegurada, nos  
termos da lei, a participação de todos os filiados  
nos órgãos de direção, na escolha dos candidatos e  
na elaboração das listas partidárias. 
Justificativa: 
Trata-se de uma ressalva necessária, no contexto brasileiro, contra a tendência de oligarquização da 
vida partidária. 
Parecer:   
   Sugere o ilustre Constituinte seja dada nova redação ao artigo 18 do Anteprojeto. Deixamos de 
acolher a Emenda ao constatarmos que a pretensão de seu proponente já está contemplada no 
Anteprojeto e, de forma mais ampla, no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00319 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos  
- Suprima-se os artigos 9o. e 17. 
Justificativa: 
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A supressão do artigo 9º é necessária, pois não é mais admissível a candidatos concorrerem a dois 
cargos eletivos ao mesmo tempo. A democracia não mais admite tal situação. Impõe, ao contrário, 
participação mais ampla. 
As exigências do artigo 17 são demasiadas. Os requisitos para o funcionamento dos partidos políticos 
deverão ser de outra natureza. 
Parecer:   
   Empenha-se o Autor em suprimir os artigos nono e décimo sétimo do Anteprojeto por discordar de 
candidaturas a dois cargos eletivos e das exigências para funcionamento dos partidos políticos.  
Somos contrário à supressão do art. nono, pelas razões expendidas no parecer à Emenda N. 272-5, 
de autoria do constituinte Paulo Ramos.  
Quanto à supressão do artigo 17, cabe ponderar que a norma em exame supõe entendimento de que 
deva haver algum mecanismo constitucional de controle da expansão do pluripartidarismo e que 
somente devam prosperar aqueles que demonstrem possuir representatividade política, em grau 
aceitável. O que nos parece é que o Anteprojeto não adotou o melhor mecanismo para alcançar 
objetivo colimado.  
Em nosso Substitutivo cremos ter encontrado instrumento de aferição de representatividade mais 
adequado.  
Por essas razões, e não pelas preconizados pelo Autor, acolhemos a supressão do art. 17.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00321 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos  
- Acrescente-se ao artigo 18 após "...sua  
estrutura interna..." o seguinte: "...e formas de filiação..." 
Justificativa: 
As formas de filiação são assunto interno dos partidos e devem ser incluídas no artigo 18. 
Parecer:   
   Advoga o Autor da Emenda o acréscimo da expressão "formas de filiação" ao artigo 18.  
Regulamenta que as formas de filiação são assunto interno dos partidos.  
Por entendermos o mesmo é que remetemos aos Estatutos Partidários, a disciplinação da matéria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00337 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 16 do Anteprojeto da  
Subcomissão IV-A: Do Sistema Eleitoral e Partidos  
Políticos, a seguinte redação:  
"Art. 16. A atuação dos Partidos Políticos  
deverá ser permanente e de âmbito nacional, na  
forma que a lei estabelecer, assegurado o acesso  
aos recursos do fundo partidário e aos órgãos de  
comunicação social para a divulgação de seu  
programa e para a campanha eleitoral gratuitas.  
"Parágrafo. Assegurado o mandato dos  
eleitos, será cancelado o registro de Partido que,  
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em duas eleições gerais consecutivas para a Câmara  
dos Deputados, não obtiver o apoio, expresso em  
votos, de três por cento do eleitorado nacional,  
apurados em eleição geral para a Câmara dos  
Deputados e distribuídos em, pelo menos, cinco  
Estados, com o mínimo de dois por cento do  
eleitorado de cada um deles." 
Justificativa: 
A proposta de emenda, como se vê, mantém a essência do pensamento contido no dispositivo do 
Anteprojeto. Acrescenta a ideia de permanência, e amplia o objeto de acesso aos órgãos de 
comunicação social. 
Acrescenta também o parágrafo único, mais exigente de que o texto original, no que tange à 
consideração de Partidos de âmbito nacional, embora dê mais oportunidades para que consigam os 
requisitos de permanência e funcionamento. A proposta de emenda assegura os mandatos 
conquistados através de Partido, cujo registro for cancelado por não ter conseguido, em duas 
eleições gerais, o número de votos exigidos. 
A proposta traz também a ideia de que não deverá haver possibilidade de Partidos regionais ou 
locais, evitando interpretação diversa com base na redação do art. 17 do Anteprojeto. 
Sala das sessões da Assembleia Nacional Constituinte, em 1º de junho de 1987. 
Parecer:   
   Pretende a presente Emenda, de iniciativa do nobre Senador e Líder Mário Covas, alterar a 
redação do Art. 16, do Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos. As 
modificações que propõe ao caput do referido artigo estão atendidas, em parte pelo Anteprojeto e em 
outra parte por Emendas no mesmo sentido, já acolhidas pelo Relator. Quanto ao parágrafo que 
pretende incorporar ao Art. 16, tem acolhimento parcial de nossa parte.  
Concordamos em que somente deva ter representação no Congresso Nacional o partido político que 
obtiver em eleições para a Câmara dos Deputados "o apoio expresso em votos de 3% do eleitorado 
nacional, apurados em eleição geral para Câmara dos Deputados e distribuídos em, pelo menos, 
cinco Estados, com mínimo de 2% do eleitorado de cada um deles."  
Discordamos, entretanto, do cancelamento do registro de partido que não tenha alcançado, mesmo 
que em duas eleições gerais e consecutivas, os percentuais acima referidos. Achamos que o partido 
deve continuar existindo, atuando, mobilizando-se e procurando melhorar a cada eleição a sua 
performance.  
No Substitutivo, daremos ao assunto tratamento correspondente à posição que sustentamos para 
esta questão.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00338 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 18 do Anteprojeto da  
Subcomissão IV-A: Do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos, a seguinte redação:  
"Art. 18. Resguardados os princípios  
previstos neste Capítulo, garantida a democracia  
interna e a representação de suas diversas  
correntes, os Partidos têm autonomia sobre sua  
estrutura interna, fusão, incorporação e sua extinção.  
"Parágrafo único. As candidaturas  
partidárias a cargos eletivos pelo princípio  
majoritário ou proporcional serão formadas por  
eleição direta dos filiados ao Partido com mais de  
ano de filiação." 
Justificativa: 
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A ideia de autonomia contida no art. 18 do Anteprojeto é de ser acolhida, porque contribui para liberar 
os Partidos de sistema maximalista, sistema de normas constitucionais e legais minuciosas e amplas 
sobre os Partidos, que lhes teria capacidade autônoma de organização que vigora entre nós, e que 
uniformiza os Partidos e os enforma numa camisa de força constitucional e legal. Prefere-se aí o 
sistema minimalista, que deixa margem de autorregulação partidária. 
Mas àquela ideia base é indispensável acrescentar outra para que os Partidos tenham estrutura 
democrática, especialmente no tocante à formação de candidaturas que hoje decorrem mais de 
orientação de cúpula do que da vontade e participação dos filiados. O sistema de delegados, 
mormente na forma vigente em que são eleitos com mandatos e não para cada convenção, tem 
contribuído para oligarquizar os Partidos.  
É preciso avançar no sentido mais democrático de escolha das candidaturas pelos próprios filiados 
aos Partidos. 
Parecer:   
   De autoria do nobre Líder Mário Covas a presente Emenda visa a oferecer nova redação ao artigo 
18, com o objetivo de assegurar a autonomia dos partidos na fixação de regras de funcionamento, 
fusão, incorporação e extinção. Preocupado em assegurar o exercício da democracia interna dos 
partidos, propõe, ainda, o Senador Mário Covas, que a escolha dos candidatos a cargos eletivos seja 
feita por eleição direta dos filiados com mais de um ano de filiação. No parecer oferecido 
ao Anteprojeto defendemos o fim, senão a redução da tutela da lei sobre os partidos. Nos últimos 
tempos a legislação interferiu abusivamente na vida interna destes impondo-lhes regras  
de procedimento que invadiam a faixa própria do estatuto partidário. A preocupação do nobre 
Senador de São Paulo tem, desse modo, todo cabimento, como também lhe cabe inteira razão a 
defesa que faz da audiência direta aos filiados, quando da escolha de candidaturas. Por entender não 
ser a matéria daquelas que devam constar do texto da Constituição, na forma como foi proposta na 
Emenda sob nosso exame, esperamos atingir o objetivo do Senador Mário Covas no tratamento que 
daremos ao assunto no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00347 PARCIALMENTE APROVADA 
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:   
   Nos termos regimentais proponho ao art. 15  
Os partidos políticos estipularão livremente  
sua forma de organização e funcionamento, desde  
que respeitados os princípios:  
- do regime representativo e democrático,  
baseado na pluralidade dos partidos e garantias  
dos direitos humanos fundamentais;  
- da personalidade jurídica mediante registro  
dos estatutos e programas;  
- do âmbito nacional sem prejuízo de suas  
funções deliberativas dos órgãos regionais ou municipais;  
- da situação permanente dentro do programa  
aprovado pelo tribunal competente, assegurada  
ampla liberdade de propaganda, inclusive através  
das empresas concessionárias do serviço de rádio e  
difusão, na forma da lei e das instruções do mesmo tribunal;  
- da disciplina partidária e fiscalização financeira. 
Justificativa: 
A que construir a mais ampla liberdade de organização estruturação e funcionamento partidário, 
afinal, cabe ao povo, no exercício do voto direto, secreto, universal, decidir quantos e quais partidos 
políticos se consolidarão na prática continuada da democracia. 
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Parecer:   
   O ilustre Constituinte Nelton Friedrich propõe uma nova redação para o Art. 15 do Anteprojeto, na 
qual fixa várias normas pelas quais devam aquelas agremiações se pautar. Em suas linhas gerais a 
proposta está acolhida em nosso Substitutivo, ressalvada a redação, porquanto a deste documento 
parece mais consentânea com a filosofia que o norteou.  
Parecer favorável, em parte. 
   
   EMENDA:00350 REJEITADA 
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. 15 passa a ter o seguinte § único:  
" - O Estado auxiliará financeiramente os  
partidos políticos consignando dotação especial no  
orçamento da União, que a receberão através do  
fundo partidário, a base de 0,1% (um décimo por  
cento) da receita federal prevista para cada  
exercício elevando-se este percentual para 0,2  
(dois por cento) nos anos de eleições nacionais e municipais.  
Um terço dos recursos do Fundo partidário  
distribuir-se-á em cotas iguais para todos os  
partidos e os restantes 2/3 (dois terço) em cotas  
proporcionais a representação de cada partido na  
Câmara dos Deputados, excluída, qualquer  
agremiação que não possuir representação no Congresso. 
Justificativa: 
A que construir a mais ampla liberdade de organização, estruturação e funcionamento partidário, 
afinal, cabe ao povo, no exercício do voto direto, secreto, universal, decidir quantos e quais partidos 
se consolidarão na prática continuada da democracia. 
Parecer:   
   Com a Emenda em tela pretende seu ilustre signatário regulamentar a participação dos Partidos no 
fundo partidário.  
Os princípios nela contidos coincidem com os propugnados em nossa preposição. Não nos cabe, 
todavia, ocuparmo-nos de detalhes tais como os percentuais do orçamento da União a serem 
destinados ao fundo partidário, das cotas distribuíveis pelas agremiações etc. Isso é matéria de lei.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00369 NÃO INFORMADO 
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:   
   Suprima-se o art. 17 da Subcomissão do Sistema Eleitoral e partidos Políticos. 
Justificativa: 
O artigo 17 (dezessete) reza norma altamente restritiva. Mesmo a legislação eleitoral herdada do 
período autoritário, reconhecida por todos como restritiva e cartorial não faz tal exigência. 
Entendemos que deve haver real liberdade para os partidos políticos concorrerem aos pleitos 
eleitorais. 
Dessa forma, propomos a supressão do referido artigo, para assegurar igualdade de condições a 
todos os partidos. 
É esse o objetivo da nossa emenda. 
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   EMENDA:00370 NÃO INFORMADO 
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.  
Art. É facultada aos partidos políticos e realização de alianças e coligações. 
Justificativa: 
Embora a atual legislação eleitoral permita a realização de alianças e coligações partidárias, 
pensamentos que este postulado democrático deve constar na Carta Magna. 
Parecer:   
   Postula o ilustre Autor da emenda incluir um artigo no texto Constitucional, facultando aos partidos 
políticos a realização de alianças e coligações. Trata-se de matéria a ser disciplinada em lei. Apesar 
de concordamos inteiramente com a ideia não podemos acolher a proposta, por ser impertinente. 
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00371 REJEITADA 
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.  
Emenda aditiva:  
Art. É permitida a fusão e incorporação de partidos políticos. 
Justificativa: 
Deve estar garantido no texto constitucional, a liberdade dos partidos se fundirem em um novo partido 
e a incorporação de partidos por tratar-se de direito inclusive assegurado pela atual legislação. 
Pensamos que, por sua importância, tal questão não deve ficar na dependência da legislação 
ordinária. 
Parecer:   
   Empenha-se o Autor para que seja acrescentado ao Anteprojeto artigo que permita a fusão e 
incorporação de partidos políticos.  
Por entender que a matéria não é daquelas que devam constar do texto constitucional, esperamos 
atingir o objetivo do ilustre Constituinte, no tratamento dispensado o assunto em nosso substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00372 REJEITADA 
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 substitutiva ao art. 16 do Anteprojeto da Comissão da Subcomissão do Sistema Eleitoral e  
Partidos Políticos.  
Art. 16. São considerados partidos de âmbito  
nacional e como tal gozando do privilégio do  
acesso gratuito aos meios de comunicação de massa  
e aos recursos do fundo partidário os que tiverem  
alcançado, no último pleito, a eleição, pela sua  
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legenda, de representação no Congresso Nacional.  
Parágrafo único. Nos períodos eleitorais o  
acesso à propaganda eleitoral gratuita estender-se-á  
a todos os partidos concorrentes ao pleito. 
Justificativa: 
Seria um contrassenso definir, no texto constitucional, que um partido com representação no 
Congresso – que, como o próprio adjetivo define, é nacional – não seja considerado de âmbito 
nacional. Norma democrática elementar é que, em uma sociedade de massas e moderna como a 
brasileira, na qual os meios de comunicação tem uma grande influência social, todos os partidos 
concorrentes a um determinado pleito tenham acesso à propaganda eleitoral gratuita. 
Parecer:   
   Propõe o nobre líder Roberto Freire que sejam considerados nacionais os partidos que elegeram 
um representante pela sua legenda, no Congresso Nacional, no último pleito. Trata também, em outro 
preceito, do acesso à propaganda eleitoral gratuita. Não podemos acolher a Emenda, primeiro porque 
achamos que o simples fato de contar com um único representante não pode transformar um Partido 
em Nacional; segundo porque o problema referente à propaganda eleitoral deve ser disciplinado em 
lei.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00380 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO TORRES (PTB/AL) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos.  
- Suprima-se o art. 17. 
Justificativa: 
No exercício de qualquer democracia é fundamental que se assegure os direitos e garantias das 
minorias. O artigo 17 do anteprojeto que vem de forma determinada a acabar com o maior sagrado 
direito do cidadão que é o voto. 
Não se pode conceber democracia sem a livre expressão das ideias, convicções e do voto. As 
minorias têm de participar também do processo eletivo e também tem o direito de ser ou não votada. 
Parecer:   
   Pretende o Autor suprimir o artigo dezessete.  
Somos favoráveis ao pretendido pelas razões expedidas no parecer À Emenda no. 00181.8, de 
autoria da Constituinte Lídice da Mata.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00437 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se, como parágrafo único e alíneas  
do artigo 16, Capítulo II, dos Partidos Políticos,  
do projeto da Subcomissão do Sistema Eleitoral e  
Partidos Políticos, o que segue:  
Parágrafo único. - O Fundo Partidário tem  
dotação própria no Orçamento da União, reforçado  
com muitas previstas na legislação eleitoral.  
a) - O Partido Político terá direito à  
alíquota do Fundo Partidário se eleger, - pelo  
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menos na segunda eleição a que tenha concorrido, -  
representante em uma das Casas Legislativas de, no  
mínimo, dois Estados.  
b) - As alíquotas do Fundo Partidário, de  
valores iguais, para todos os Partidos, serão  
assim distribuídas dentro do Partido:  
- Vinte por cento para a direção nacional;  
- Trinta por cento para as direções estaduais;  
- Cinquenta por cento para as direções municipais. 
Justificativa: 
Existem grupos que, por falta de recursos materiais, têm dificuldades em organizar as Secções 
Estaduais e Municipais de seu Partido e em promoverem o mínimo de filiação partidária exigido por 
lei. O Fundo Partidário servirá para auxiliá-los na tarefa. Queremos, democraticamente, que as 
alíquotas sejam iguais para todos os Partidos, independentemente de sua representação, maior ou 
menor, nas Casas Legislativas. Os Partidos poderão ter registro provisório ou definitivo na Justiça 
Eleitoral, mas, se falharem no primeiro, terão de eleger, obrigatoriamente, algum representante no 
segundo pleito a que concorra, sob pena de perder a sua alíquota do Fundo Partidário. O ideal seria 
que os Partidos estejam, legal e definitivamente, constituídos, e as alíquotas entregues, pela Justiça 
Eleitoral, à Comissão Executiva Nacional. Em caso de organização provisória, ou de término de 
mandato dos diretórios, admite-se a existência de Comissão Executiva Provisória, de âmbito 
nacional, estadual, territorial, municipal e do Distrito Federal. Cada partido terá de fazer à Justiça 
Eleitoral a prestação de contas anual, a fim de que se constate que houve realmente a aplicação 
devida dos recursos, regulamentados por lei. 
Parecer:   
   A emenda propõe um parágrafo e duas alíneas visando a regular a Constituição do Fundo 
Partidário e a sua divisão pelos partidos. O nosso substitutivo determina que essa matéria deva ser 
disciplinada em lei. Coerentes com esse ponto de vista rejeitamos a proposição. Parecer contrário, 
por impertinente. 
   
   EMENDA:00438 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se, como § 2o. do artigo 18,  
Capítulo dos Partidos Políticos, do projeto da  
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos  
Políticos, o que se segue:  
§ 2o. - Qualquer membro da Comissão Executiva  
Regional, provisória ou definitiva, poderá  
credenciar filiados para organizarem o Partido nos  
Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios. 
Justificativa: 
A experiência está demonstrando que o monopólio do credenciamento em mãos do presidente, causa 
prejuízos insanáveis. Pelo receio de perder o controle partidário, o presidente recusa credenciar 
pessoas que não lhes sejam absolutamente fiéis. Há caos em que, por doença ou ausência 
continuada do Presidente, o trabalho de organização e de filiação partidária no interior estaciona, até 
regride. O esforço baldado de encontrar-se o presidente resulta no desânimo dos interessados, que 
acabam buscando outro partido, sobretudo quando se trata de ano de eleições, e há necessidade 
insuperável de ter-se legenda, para efeito de lançamento de candidaturas. A abertura desejada, 
permitindo-se que outros membros da Comissão Executiva, provisória ou definitiva, expeçam 
credenciais facilitará os trabalhos de organização partidária, por serem documentos válidos perante a 
Justiça Eleitoral, e sanarão as dificuldades que, eventualmente, um presidente de partido esteja a 
opor, em função de interesses escusos, ou simplesmente por incompetência pessoal. 
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Parecer:   
   Empenha-se o Autor da Emenda em aditar um parágrafo ao artigo 18 do Anteprojeto, dispondo 
sobre credenciamento de filiados para organizar o partido nos Estados, Territórios etc.  
Por se tratar de matéria da economia interna dos partidos, remetemos sua disciplinação aos estatutos 
partidários.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00439 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se, como parágrafo 1o. e alíneas  
do artigo 18, Capítulo dos Partidos Políticos, do  
projeto da Subcomissão do Sistema Eleitoral e  
Partidos Políticos, o que se segue:  
§ 1o. - Não excederá de um ano o mandato de  
Comissão Executiva Provisória, sob pena de  
cassação do registro, definitivo ou provisório, do  
Partido no âmbito em que atue.  
a - Em caso de nomeação de nova Comissão  
Provisória, só por mais uma vez, não participarão  
dela os componentes da anterior.  
b) - As Comissões Provisórias, existentes à  
data da promulgação desta Constituição, terão seis  
meses de prazo para a convocação de convenção, que  
eleja o diretório definitivo. 
Justificativa: 
Há Partidos que surgem sem a intenção de se desenvolverem, para a propagação do programa 
doutrinário. Transformaram-se em autenticas legendas de aluguel, ou são instrumentos que atendem 
aos interesses pessoais de seus dirigentes. Os grupos ideológicos ficam cerceados, e acabam 
tomando outro rumo. A perpetuação de Comissões Executivas provisórias é antidemocrática, e 
prejudica o andamento dos Partidos Políticos como agressão desta ou daquela corrente de 
pensamento. Daí a necessidade de encurtamento do prazo de mandato das Comissões Executivas 
Provisórias. 
Parecer:   
   Sugere o nobre Constituinte o aditamento ao artigo 18 do Anteprojeto de um parágrafo e duas 
alíneas, dispondo sobre a organização e funcionamento dos partidos.  
Por entendermos ser este um assunto da economia interna dos partidos, remetemos sua 
disciplinação para os estatutos partidários.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00446 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Acrescentar dois parágrafos ao art. 16 da Subcomissão IV-A:  
§ 1o. O acesso à propaganda eleitoral  
gratuita, em rádio e televisão, será distribuído  
igualitariamente entre os Partidos Políticos de  
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Âmbito Nacional, de acordo com o caput do artigo.  
§ 2o. Quando se tratar de coligação, o tempo  
destinado será a soma do tempo de cada Partido  
Político que vier compor a coligação. 
Justificativa: 
O acesso à propaganda eleitoral gratuita tem obedecido, nos últimos anos, a critérios bastante 
injustos para com os novos partidos, tornando um verdadeiro massacre da máquina partidária, tanto é 
que nas eleições de 1986 apenas dois partidos detinham mais de 50% do tempo destinado, ferindo 
frontalmente o princípio da isonomia. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a inclusão de dois parágrafos, ambos versando sobre Propaganda Eleitoral 
Gratuita. Reiteramos, nosso entendimento no sentido de que este assunto deva ser objeto de 
legislação ordinária.  
Parecer contrário, por impertinente. 
   
   EMENDA:00451 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos.  
- Dê-se aos artigos abaixo numerados a seguinte redação:  
Art. 15 - Os partidos políticos são entidades  
de direito público que se organizam à semelhança  
de associações civis, com registro na Justiça Eleitoral.  
§ 1o. - Em sua organização, os partidos devem  
observar os princípios constitucionais que  
conformam o Estado democrático.  
§ 2o. - A lei não pode dispor sobre a  
organização de partido político, a não ser no que diga respeito:  
a) à proteção de seu nome;  
b) às garantias do cidadão no processo de  
ingresso e, dos filiados, nos processos internos  
de eleição e deliberação:  
c) ao direito de representação das minorias  
nos órgãos partidários.  
Art. 16 - É vedado ao partido:  
a) utilizar símbolos nacionais para fins de propaganda;  
b) ministrar instrução militar ou  
paramilitar, e adotar uniforme para seus membros;  
c) subordinar-se a entidade ou governo estrangeiros.  
§ 1o. - A lei não pode estabelecer restrição  
à atividade de partido político, a não ser,  
observado o princípio da igualdade:  
a) as existentes quanto ás pessoas jurídicas em geral;  
b) as que digam respeito à publicidade de  
seus fundos e à propaganda eleitoral.  
Art. 17 - Pode concorrer a eleição de âmbito  
nacional o partido que detenha:  
a) apoio expresso em votos de 3% do  
eleitorado, apurados em eleição geral para a  
Câmara dos Deputados e distribuídos em pelo menos  
5 Estados, com o mínimo de 2% do eleitorado de  
cada um deles; ou  
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b) a chefia efetiva do Executivo, mediante  
eleição, em ao menos dois Estados da Federação ou  
três capitais estaduais.  
A emenda objetiva organizar os partidos  
políticos segundo os princípios de liberdade e  
democracia interna, evitando a intervenção  
excessiva do Estado. Distinguem também entre  
existência do partido e sua capacidade  
competitiva, abrindo oportunidade a existência de  
partido de âmbito municipal e estadual. 
Justificativa: 
A emenda objetiva organizar os partidos políticos segundo os princípios de liberdade e democracia 
interna, evitando a intervenção excessiva do Estado. Distinguem também entre existência do partido 
e sua capacidade competitiva, abrindo oportunidade a existência de partido de âmbito municipal e 
estadual. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte Vivaldo Barbosa propõe nova redação para os artigos 15,16 e 17 do 
Anteprojeto. As alterações propostas são bastante amplas sendo de ressaltar que algumas integram 
o nosso Anteprojeto. Há, todavia, muitos preceitos que descem a minúcias a serem cuidadas ou 
pelos estatutos partidários ou pela lei ordinária. Ressalta, ainda, do exame da propositura uma 
preocupação do Autor em impedir que a lei  
discipline os partidos, o que não nos parece aconselhável.  
Mesmo porque, quem vota a lei são os políticos que, evidentemente, integram aquelas agremiações, 
e não têm o menor interesse em prejudicá-las.  
Parecer contrário. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00003 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   DOS PARTIDOS POLÍTICOS  
Acrescente-se, onde couber, no art. 12, o seguinte item:  
"Item - é vedado ao detentor de mandato  
eletivo, deixar o partido sob cuja legenda foi  
eleito, sob pena de perda do mandato". 
Justificativa: 
É necessário fortalecer aos partidos políticos, ampliando-se a sua representatividade e impedindo-se 
que a legenda seja utilizada apenas para acesso a postos eletivos. 
Os mandatos são essencialmente partidários e não pessoais. 
Depois de um bipartidarismo forçado, chegamos a um pluripartidarismo esperado. Agora é de se 
estabelecer princípio que permite a estabilidade do quadro partidário e estimule o seu posicionamento 
ideológico. 
   
   EMENDA:00018 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:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Artigo ao Capítulo  
"Dos Partidos Políticos":  
Art. Não poderá concorrer a cargos eletivos  
por período de 4 anos, quem no exercício de  
mandato, mudar de partido, salvo se para  
participar na fundação de um novo Partido. 
Justificativa: 
Há de se estabelecer na Constituição, dispositivo que equilibre a relação entre Partido e os que por 
ele se elegeram. 
Com a sugestão não se agride o direito liquido ao mandato em curso, mas pune-se ao impedir a 
perspectiva de outro mandato subsequente. 
Depois não se impediria a mudança de partido e a manutenção integra da elegibilidade, na hipótese 
da renúncia prévia ao mandato em curso. 
   
   EMENDA:00035 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)  
"Suprimam-se os §§ 1o. e 2o. do art. 12." 
Justificativa: 
A representação partidária, nas Casas do Parlamento, não pode ficar sujeita ao êxito eleitoral das 
agremiações. Os sucessos e os insucessos se alternam. Defendemos a liberdade na organização 
dos partidos e essa liberdade está consagrada no caput do art. 12. 
Assim, por que, logo em seguida, nos parágrafos, investir contra a vida partidária, suprimindo a 
agremiação a representação obtida através do voto popular? 
A emenda pretende sanar a incongruência e garantir o direito das minorias eleitorais. 
   
   EMENDA:00054 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dos partidos políticos  
EMENDA SUBSTITUTIVA:  
Dê-se a seguinte redação ao § 1o. do art. 12:  
§ 1o. - Somente poderão concorrer às eleições  
majoritárias, os Partidos Políticos que  
conquistarem representação proporcional no respectivo nível. 
Justificativa: 
Não entendemos justo o bloqueio de uma representação parlamentar, conquistada pelo voto, por 
minoritária que seja. 
O Regimento Interno da Câmara dos Deputados e/ou do Senado Federal poderão ordenar a questão 
de lideranças partidárias, a fim de evitar a pletora de líderes partidários de si mesmos, no Congresso 
Nacional. Não aceitamos, porém, que a Constituição procure anular a representação partidária no 
Congresso, enforcando os Partidos no nascedouro. 
Acreditamos que a nova redação desse parágrafo, permite a evolução e eventual crescimento dos 
pequenos partidos, através da ação de seus representantes nas eleições proporcionais e/ou distritais, 
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sem, contudo, perturbar o processo eleitoral com excessos de candidatos aos cargos eletivos do 
poder executivo, a nível municipal, estadual e federal. 
Também consideramos injusto e até agressivo ao eleitor, o surgimento de candidatos a Prefeito, 
Governador e Presidente da República – às vezes lançados somente para aproveitar espações 
gratuitos nos meios de comunicação – visando, unicamente, a propaganda desses mesmos, para 
eleições futuras, garantindo-se, posteriormente como vereadores, deputados estaduais e deputados 
federais. 
Mais grave ainda será o surgimento de candidatos que por narcisismo fundarão partidos a fim de 
qualificarem o currículo de suas vidas com o fato de terem-se candidatado à Presidência da 
República, Governo Estadual ou Prefeitura Municipal. 
Além disso, devemos levar em conta que pelas previsões, esta Assembleia Nacional Constituinte não 
determinará eleições em 2 (dois) turnos para os governos estaduais e prefeituras municipais e o 
exagero de candidatos majoritários propiciará a eleição de candidatos com baixíssimos índices de 
representação popular. 
Deixando aos pequenos partidos o direito de conquistarem representação proporcional par só então, 
lançar candidatos ás eleições majoritárias, julgamos defender a democracia sem anarquizar os 
pleitos. 
   
   EMENDA:00059 NÃO INFORMADO 
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:   
   Acrescente-se o seguinte artigo ao Capítulo  
"Dos Partidos Políticos":  
Art. Não poderá concorrer a cargos eletivos  
por período de 4 anos, quem no exercício de  
mandato, mudar de partido, salvo se para  
participar na fundação de um novo Partido. 
Justificativa: 
Há de se estabelecer na Constituição, dispositivo que equilibre a relação entre Partido e os que por 
ele se elegeram. 
Com a sugestão não se agride o direito liquido ao mandato em curso, mas pune-se ao impedir a 
perspectiva de outro mandato subsequente. 
Depois não se impediria a mudança de partido e a manutenção integra da elegibilidade, na hipótese 
da renúncia prévia ao mandato em curso. 
   
   EMENDA:00063 NÃO INFORMADO 
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. 12. - Exclua-se o parágrafo 2o.  
Justificativa: 
Entendo que o parágrafo 2º abre perspectiva de tornar inócuo o Parágrafo 1º, visto que se a lei 
admitir a preservação do mandato não há porque impor a restrição nele contida. 
   
   EMENDA:00074 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 MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da  
Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e  
Garantias das Instituições o seguinte dispositivo:  
Art. Fica instituído em caráter obrigatório o  
uso pelos Partidos Políticos, legalmente  
constituídos, do sistema de rádio-televisão  
brasileiro, em horário nobre e em cadeia nacional,  
objetivando propagar a ação e o programa das  
retro mencionadas organizações partidárias.  
§ Único. - Caberá à Justiça Eleitoral fixar  
calendário e requisitar horário e demais  
providências requeridas pelos Partidos Políticos  
delineados no caput do artigo. 
Justificativa: 
Não haverá democracia sem a existência de Partidos Políticos consolidados. 
Sabido e ressabido de que buscamos Instituições permanentes e para alcança-las mister se faz 
buscar-se o fortalecimento dos Partidos Políticos. 
A prática do voto tem que ser um ato de consciência cabendo, por conseguinte ao Poder Público criar 
mecanismos capazes de aperfeiçoar o exercício do voto. 
A democracia nos países mais adiantados pressupõe Partidos Políticos fortes e consolidados. Urge 
por outro lado aprimorar-se a militância partidária abrindo-se lhe aos Partidos mecanismos 
permissíveis ao seu crescimento. É inconcebível aceitarmos ainda em nosso País a existência de 
Partidos regionalizados, servindo tão só aos vorazes apetites próprios do aventureirismo político e a 
consolidação de guetos. É hora de transparência de cristalinidade. 
Emerge-nos a consciência do revigoramento da Democracia e da institucionalização partidária. 
Depreco o apoio do festejado Relator e dos eminentes constituintes integrantes desta Comissão. 
   
   EMENDA:00108 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:   
   Dá nova redação aos art. 12 e 13:  
Art. 12. É livre a criação de partidos  
políticos. Seu funcionamento depende de prévio  
registro junto à Justiça Eleitoral.  
Parágrafo Único - Uma vez reconhecida a  
validade de seu registro os partidos políticos não  
poderão ser dissolvidos compulsoriamente.  
Art. 13. Os partidos políticos estipularão  
livremente sua forma de organização e  
funcionamento, vedada qualquer interferência de  
normais legais ou regulamentares. 
Justificativa: 
Trata-se de assegurar a plena liberdade para o funcionamento dos partidos políticos desvinculando-
os do Estado que, através do Poder Judiciário, apenas acolherá seu registro. Cabe a sociedade, e 
aos seus cidadãos, através de eleições periódicas, assegurar pelo voto, a sobrevivência das 
legendas partidárias. 
   
   EMENDA:00109 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:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Suprime os Incisos III e IV do art. 12: 
Justificativa: 
Trata-se de proibir qualquer interferência na livre organização partidária. 
   
   EMENDA:00110 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:   
   Suprime os Parágrafos 1o. e 2o. do art. 12 
Justificativa: 
Trata-se de impedir que sejam fixados critérios equivocados sobre a representatividade de partidos 
políticos, bem como de se impedir que se legisle oportunisticamente sobre preservação de mandatos 
eletivos. 
  
   EMENDA:00111 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:   
   Suprime o artigo 13 
Justificativa: 
Trata-se de revigorar o princípio da livre organização partidária, buscando superar o vício normativo 
do legislador autoritário. 
   
   EMENDA:00126 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:   
   Dê-se ao § 1o. do Art. 12 do substitutivo a seguinte redação:  
"Somente terá direito a pleitear organização,  
o partido político que conte, inicialmente, com 3%  
(três por cento) do eleitorado que haja votado na  
última eleição geral para a Câmara dos Deputados,  
distribuídos em 5 (cinco) ou mais Estados, com o  
mínimo de 5% (cinco por cento) em cada um deles. 
Justificativa: 
Essa relação dispõe melhor obre a Fundação e registro dos partidos, permitindo o fortalecimento das 
agremiações partidárias. 
   
   EMENDA:00135 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:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Altere-se no substitutivo, no § 3o., a expressão "indenizará" por:  
"... contribuirá com os partidos políticos." 
Justificativa: 
Não há razão para que a União indenize, pois, indenização refere-se à reparação, a ressarcimento. 
A expressão contribuirá ajusta-se ao melhor ao caso em questão. 
   
   EMENDA:00144 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 artigo 12 do anteprojeto do Relator, o inciso V abaixo:  
V - Os diretórios e os órgãos de direção  
partidária não poderão contar com mais de um  
quarto (1/4) dos membros que possuam qualquer  
mandato representativo. 
Justificativa: 
Os partidos políticos são organismos da sociedade pela qual essa se faz representar nos diversos 
níveis de poder. As democracias modernas e os governos populares são democracias de partido: não 
são governos de homens, e sim, governos em que os representantes partidários procuram impor na 
condução dos negócios públicos o programa do partido. 
Como uma das pedras de toque da democracia consiste no controle e fiscalização daqueles que 
exercem o poder, é de todo conveniente que se dote a sociedade de contra poderes pelos quais 
possa limitar a fiscalizar os poderes de seus representantes. 
Quando os partidos políticos são controlados pelas oligarquias políticas, a sociedade encontra-se 
desamparada, pois, não tendo mecanismos de controlar seus representantes, passa a ser controlada 
por estes. De outro lado, os representantes habilitam-se ao exercício de suas funções, atendendo ao 
programa do seu partido, e registrando a candidatura pelo mesmo partido. O partido, por sua 
organização, em última análise é que confere o mandato ao representante. 
Ora, se o representante passa a controlar a vida do partido, nenhuma fiscalização sobre a atuação ou 
sobre o seu mandato caberá à sociedade. Portanto, para que a sociedade, na sua diversidade e 
pluralidade, controle os mandatos dos seus representantes, é necessário igualmente que passe a 
controlar também os órgãos diretivos dos partidos políticos. Por esta razão, proponho que somente ¼ 
dos membros dos Diretórios e órgãos diretivos partidários sejam de portadores de mandato 
representativos. Os ¾ que o controlarão efetivamente, deverão ser cidadãos, militantes sem mandato 
representativo. 
   
   EMENDA:00163 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva) 
Substitua-se o texto atual do § 3o. do art.  
12 pela Emenda Substitutiva seguinte:  
Parágrafo único. O Fundo Partidário tem  
dotação própria no Orçamento da União, reforçado  
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com muitas previstas na legislação eleitoral.  
a) O Partido Político terá direito à alíquota  
do Fundo Partidário se eleger, - pelo menos na  
segunda eleição a que tenha concorrido, -  
representante em uma das Casas Legislativas de, no  
mínimo, dois Estados.  
b) As alíquotas do Fundo Partidário, de  
valores iguais, para todos os Partidos, serão  
assim distribuídas dentro do Partido:  
- Vinte por cento para a direção nacional;  
- Trinta por cento para as direções estaduais;  
- Cinquenta por cento para as direções municipais; 
Justificativa: 
Existem grupos que, por falta de recursos materiais, têm dificuldades em organizar as Secções 
Estaduais e Municipais de seu Partido e em promoverem o mínimo de filiação partidária exigido por 
lei. O Fundo Partidário servirá para auxiliá-los na tarefa. Queremos, democraticamente, que as 
alíquotas sejam iguais para todos os Partidos, independentemente de sua representação, maior ou 
menor, nas Casas Legislativas. Os Partidos poderão ter registro provisório ou definitivo na Justiça 
Eleitoral, mas, se falharem no primeiro, terão de eleger, obrigatoriamente, algum representante no 
segundo pleito a que concorra, sob pena de perder a sua alíquota do Fundo Partidário. O ideal seria 
que os Partidos estejam, legal e definitivamente, constituídos, e as alíquotas entregues, pela Justiça 
Eleitoral, à Comissão Executiva Nacional. Em caso de organização provisória, ou de término de 
mandato dos diretórios, admite-se a existência de Comissão Executiva Provisória, de âmbito 
nacional, estadual, territorial, municipal e do Distrito Federal. Cada partido terá de fazer à Justiça 
Eleitoral a prestação de contas anual, a fim de que se constate que houve realmente a aplicação 
devida dos recursos, regulamentados por lei. 
   
   EMENDA:00164 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Acrescente-se, como § 1o. do art. 13 do  
Substitutivo da Comissão da Organização Eleitoral,  
Partidária e Garantia das Instituições, o que se segue:  
§ 1o. Qualquer membro da Comissão Executiva  
Regional, provisória ou definitiva, poderá  
credenciar filiados para organizarem o Partido nos  
Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios. 
Justificativa: 
A experiência está demonstrando que o monopólio do credenciamento em mãos do presidente, causa 
prejuízos insanáveis. Pelo receio de perder o controle partidário, o presidente recusa credenciar 
pessoas que não lhes sejam absolutamente fiéis. Há casos em que, por doença ou ausência 
continuada do Presidente, o trabalho de organização e de filiação partidária no interior estaciona, até 
regride. O esforço baldado de encontrar-se o presidente resulta no desânimo dos interessados, que 
acabam buscando outro partido, sobretudo quando se trata de ano de eleições, e há necessidade 
insuperável de ter-se legenda, para efeito de lançamento de candidaturas. A abertura desejada, 
permitindo-se que outros membros da Comissão Executiva, provisória ou definitiva, expeçam 
credenciais facilitará os trabalhos de organização partidária, por serem documentos válidos perante a 
Justiça Eleitoral, e sanarão as dificuldades que, eventualmente, um presidente de partido esteja a 
opor, em função de interesses escusos, ou simplesmente por incompetência pessoal. 
   
   EMENDA:00165 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:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Acrescente-se, como § 2o. e alíneas "a" e "b"  
do art. 13 do Substitutivo da Comissão da  
Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das  
Instituições, o que se segue:  
§ 2o. Não excederá de um ano o mandato de  
Comissão Executiva Provisória, sob pena de  
cassação do registro, definitivo ou provisória, do  
partido no âmbito em que atue.  
a) Em caso de nomeação de nova Comissão  
Provisória, só por mais uma vez, não participarão  
dela os componentes do anterior.  
b) As Comissões Provisórias, existentes à  
data da promulgação desta Constituição, terão seis  
meses de prazo para a convocação de convenção, que  
eleja o diretório definitivo. 
Justificativa: 
Há Partidos que surgem sem a intenção de se desenvolverem, para a propagação do programa 
doutrinário. Transformaram-se em autênticas legendas de aluguel, ou são instrumentos que atendem 
aos interesses pessoais de seus dirigentes. Os grupos ideológicos ficam cerceados, e acabam 
tomando outro rumo. A perpetuação de Comissões Executivas provisórias é antidemocrática, e 
prejudica o andamento dos Partidos Políticos como agressão desta ou daquela corrente de 
pensamento. Daí a necessidade de encurtamento do prazo de mandato das Comissões Executivas 
Provisórias. 
   
   EMENDA:00166 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Acrescente-se, como § 3o. do art. 13 da  
Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e  
Garantia das Instituições, o que se segue:  
§ 3o. Configura-se crime eleitoral a  
transferência, de um Município para outro, de  
título de eleitor, que não haja mudado de domicílio. 
Justificativa: 
Em eleições para prefeitos e vereadores, é comum a transferência de títulos eleitorais de um 
município para outro, a fim de reforçar politicamente, e nas urnas, este ou aquele candidato. Trata-se 
de fraude eleitoral, que deve ser punido, na forma da lei. 
   
   EMENDA:00167 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:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Acrescente-se, como § 4o. do art. 13 do  
Substitutivo da Comissão da Organização Eleitoral,  
Partidária e garantia das Instituições, o que se segue:  
§ 4o. Está sujeito à demissão a bem do  
serviço público, além das penas previstas para  
atos fraudulentos, o funcionário que alterar os  
mapas de apurações das Mesas Eleitorais, em favor  
ou em prejuízo de candidatos. 
Justificativa: 
A imprensa do país divulgou uma sucessão de fraudes no mapeamento, quer nas Mesas Eleitorais, 
que no Tribunal Eleitoral. Apurou-se que alguns candidatos perderam os votos legitimamente obtidos, 
e que foram contados criminosamente em favor de outros. Denunciou-se também a manipulação dos 
votos em branco, muitos dos quais haviam sido contados como se dados a um que outro candidato. É 
claro que ante essas fraudes, suspeita-se de corrupção, como elas contribuem para deformar a 
realidade das urnas. A ameaça de demissão a bem do serviço público, agravada com as penas 
previstas em lei para os casos de fraude, haverá de conter os servidores corruptos e irresponsáveis. 
   
   EMENDA:00174 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 3o. do Artigo 12:  
§ 3o. - Igualmente, na forma que a lei  
estabelecer os partidos Políticos receberão  
dotações do Orçamento da União na proporção das  
cadeiras que obtiverem na Câmara dos Deputados. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:00184 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 o parágrafo 1o. do  
artigo 12 passa ter a seguinte redação:  
§ 1o. - Será considerado partido de âmbito  
nacional, e como gozando do direito de acesso à  
propaganda eleitoral gratuita e aos recursos do  
fundo partidário, aquele que estiver organizado em  
pelo menos cinquenta por cento das unidades da  
Federação com número mínimo de cem filiados em  
cada uma delas. 
Justificativa: 
O artigo 12, conforme proposto no anteprojeto é extremamente antidemocrático, pois impossibilita 
que os pequenos partidos participem dos pleitos eleitorais. 
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Uma Constituição democrática deve garantir o direito de todas as correntes políticas organizarem-se 
em partidos políticos e assegurar a todas as mesmas oportunidades. 
É com este intuito de democratizar a participação política que a nossa proposição possibilita aos 
pequenos partidos, participação nos pleitos eleitorais, acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos 
recursos do fundo partidário. 
   
   EMENDA:00190 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se no art. 12, parágrafo 3o, a  
expressão "indenizará os partidos pelas" por  
"arcará com as" 
Justificativa: 
A expressão substituída poderia ser interpretada no sentido de que os partidos primeiro arcariam com 
as despesas em questão para depois serem reembolsados pela União. Isto manteria uma porta 
aberta para a influência do poder econômico, que é justamente o que se pretende evitar. 
   
   EMENDA:00193 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso I do art. 12. 
Justificativa: 
O dispositivo suprimido anula a prerrogativa dos partidos de aceitar ou rejeitar pedidos de filiação, o 
que configura uma restrição descabida à sua autonomia com efeitos potencialmente desagregadores 
sobre a coesão partidária. 
   
   EMENDA:00195 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte art. 14, renumerando-se os demais:  
Art. 14 - Os partidos políticos têm autonomia  
para decidir sobre sua estrutura, critérios e  
processos de decisão internos, assegurada, nos  
termos da lei, a participação de todos os filiados  
nos órgãos de direção, na escolha dos candidatos e  
na elaboração das listas partidárias. 
Justificativa: 
Trata-se de uma ressalva necessária, no contexto brasileiro, contra a tendência de oligarquização da 
vida partidária. 
   
   EMENDA:00236 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:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se os parágrafos 1o. e 2o. do art. 12. 
Justificativa: 
As limitações impostas restringem a liberdade de associação. 
   
   EMENDA:00237 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:   
   Acrescente-se onde convier:  
Art. - Somente terão acesso à televisão  
gratuita e ao Fundo Partidário partidos políticos  
que tenham eleito para a Câmara Federal um mínimo  
de cinco deputados.  
Parágrafo único - Só os partidos mencionados  
no caput deste artigo terão seus nomes e de seus  
candidatos impressos na cédula única oficial,  
assegurando-se aos demais o direitos de serem votados. 
Justificativa: 
A liberdade de associação não deve ter restrições. É natural, entretanto, que as facilidades legais 
sejam restritas a partidos que tenham recebido um mínimo de apoio dos eleitores. 
   
   EMENDA:00261 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   Façam-se as seguintes alterações:  
"Art. 12 - É livre a criação de Partido  
Político. Sua organização e funcionamento  
resguardarão a soberania nacional, o regime  
representativo e democrático, o pluripartidarismo  
e os direitos fundamentais da pessoa humana,  
observados os seguintes princípios:  
I - Atuação como instrumento de expressão dos  
objetivos nacionais junto aos Poderes do Estado;  
II - Participação na administração dos  
negócios públicos, mediante a formulação de  
alternativas para execução de projetos  
governamentais;  
III - Promoção de ampla divulgação dos  
respectivos Estatutos e Programas, de modo a  
tornar conhecidos os ideais e objetivos partidários;  
IV - ........................................  
V - ........................................  
VI - ........................................  
§ 1o. - ....................................  
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§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - Os partidos com representação no  
Senado Federal ou na Câmara dos Deputados terão  
acesso, mediante informações das autoridades  
governamentais competentes, aos planos e programas  
de interesse público.  
§ 4o. A lei disporá sobre a forma de  
indenização aos partidos políticos por despesas  
que efetuarem com a manutenção de suas funções  
permanentes e por gastos com atividades eleitorais." 
Justificativa: 
Com a presente emenda, objetivamos dar uma estrutura mais adequada ao preceituado no artigo 12 
do Substitutivo da Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, que 
consubstancia os princípios constitucionais que regerão os procedimentos de criação, organização e 
funcionamento dos partidos políticos. 
Como se sabe, a organização (nela incluído o conceito de criação) e o funcionamento dos partidos 
políticos receberam tratamento diferenciado, desde a edição da Emenda Constitucional nº 11, de 
1978. A Emenda Constitucional nº 25, de 1985, que incorpora, neste passo, o texto vigente, sem ser 
tão especiosa quanto a anterior, também cristaliza a norma sistemática separatista, embora referindo-
se, de um lado, à criação, de outro, à organização e funcionamento dos partidos. A par da 
formalística do ordenamento da matéria, alguns princípios, já reconhecidos pela tradição 
constitucional, são discriminados como uma espécie de resumo deontológico de nossas garantias 
políticas e democráticas. Nesta ordem de fatores, alinhavam-se: a soberania nacional; o regime 
democrático; o pluralismo partidário; e os direitos fundamentais da pessoa humana. 
Seguem-se então, na prática constitucional, alguns princípios (ou, pelo menos, apontados como tais) 
que estabelecem garantias e proibições tendentes a obviar excessos e facilitar o implemento da 
organização partidária. 
Neste particular, o texto proposto pela Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das 
Instituições, não discrepa da tradição constitucional, uma vez que mantém, praticamente, o mesmo 
ordenamento formal das Cartas anteriores, além de subsumir, com algumas modificações, o elenco 
de princípios inscritos na Constituição vigente. 
Há, porém, aspectos novos, no Substitutivo, que merecem análise e, em alguns casos, ligeiros 
reparos. 
Preliminarmente, não vemos como apoiar a inclusão da expressão "associações” corno espécie 
parapartidária, seja pela confusão que a medida poderá causar - pois não há uma definição exata da 
natureza dessas entidades - seja porque estaríamos instituindo um elemento complicador na 
sistemática das pessoas jurídicas de direito público interno, quando se sabe que as associações em 
geral são pessoas jurídicas de direito privado. Além do mais, a multiplicação dessas entidades só 
serviria para enfraquecer os partidos e estovar-lhes os objetivos. 
Outro aspecto que, nos parece, deve ser objetivo de reflexão é o referente à expressão 
“representativo” que aparecia nos textos anteriores e que foi elidido pela Emenda Constitucional nº 
25, de 1985. De fato, referida expressão qualificava o regime democrático, dando-lhe significado e 
conteúdo. Nada justifica a anomia jurídica que o texto apresenta, pois não se compreende 
democracia partidária sem a intervivência da representação política.  
É evidente que os partidos políticos, como expressões da sociedade, devem estruturar-se de modo a 
atender às aspirações gerais, atentos ao que efetivamente representam na realidade nacional. Não é 
aceitável, porém, a posição meramente contemplativa em face dos problemas governamentais. Aos 
partidos cumpre missão bem mais positiva qual seja a de atuar como instrumentos do poder público, 
na formação e manifestação dos objetivos nacionais, inclusive formulando alternativas que possam 
colaborar na elaboração do planejamento nacional e na execução dos respectivos projetos. 
Toda esta ação partidária deve ser empreendida com a mais absoluta transparência, a fim de que a 
Nação conheça o que efetivamente está sendo feito em função do desenvolvimento do País. 
Para tanto, é essencial que os partidos tenham acesso às informações governamentais, única forma 
capaz de assegurar uma efetiva atuação fiscalizadora. 
Estes, os aspectos que julgamos devam ser objeto de análise pelos eminentes membros da 
Comissão de organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, nos termos da presente 
emenda. 
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   EMENDA:00264 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:   
   Suprima-se o item IV do artigo 12 do Substitutivo. 
Justificativa: 
A supressão objetiva eliminar do Substitutivo do Relator a obrigatoriedade de que os Partidos 
Políticos sejam de âmbito nacional. 
O ilustre Relator Francisco Rossi tratou da matéria no seu anteprojeto de acordo com a vontade da 
maioria da Subcomissão de Sistema Eleitoral e Partidos Políticos. 
Os partidos passam a ser de âmbito nacional, desde que tenham obtido um por cento dos votos 
apurados para a Câmara dos Deputados, ou um por cento das cadeiras. 
E, assim sendo, isto é, de âmbito nacional passam a gozar do acesso a propaganda gratuita e 
recursos do fundo partidário. 
Entendo ser a melhor opção. 
   
   EMENDA:00285 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Onde couber no capítulo dos Partidos Políticos  
Art. ...Os Partidos Políticos poderão receber  
contribuições ou doações de pessoas físicas ou  
jurídicas, desde que declaradas e contabilizadas  
pelas partes. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:00312 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:   
   Inclua-se onde couber:  
Art. - É garantida ampla liberdade de  
propaganda política e eleitoral aos partidos  
políticos e a seus candidatos.  
Art. - É vedada a veiculação paga de qualquer  
tipo de propaganda eleitoral através da imprensa,  
do rádio e da televisão.  
Art. - O tempo destinado à propaganda  
eleitoral gratuita no rádio e na televisão será  
distribuído equitativamente entre todos os  
partidos e seus candidatos.  
Art. - A Justiça Eleitoral destinará uma  
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verba especial, distribuída equitativamente a  
todos os partidos políticos, para custear as  
despesas com a produção dos programas de propaganda  
eleitoral no rádio e na televisão, na forma que a lei determinar. 
Justificativa: 
A Constituição deve incluir dispositivos que garantam efetivamente a liberdade de propaganda 
política e eleitoral aos partidos políticos e criem restrições concretas para coibir a ação do poder 
econômico nos processos eleitorais. Essa emenda tem esse objetivo. 
   
   EMENDA:00327 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:   
   O art. 12 do substitutivo e seus parágrafos  
passam a ter a seguinte redação:  
Art. 12 - É assegurada a liberdade de  
organização partidária a nível nacional e  
garantida a sua completa atividade política e  
organizativa permanente.  
§ 1o. - São considerados de âmbito nacional e  
como tal com direito ao acesso aos meios de  
comunicação de massa e aos recursos do fundo  
partidário, os partidos políticos que estejam  
organizados em pelo menos 1/3 das unidades da  
federação e que tenham, nas últimas eleições,  
obtido representação parlamentar no Congresso Nacional;  
§ 2o. - os partidos políticos adquirem  
personalidade jurídica de direito público,  
mediante o registro de seu programa e estatutos  
perante o Superior Tribunal Eleitoral;  
§ 3o. os partidos políticos não poderão ser  
dissolvidos compulsoriamente, nem mesmo por  
decisão judicial, uma vez registrados o seu  
programa e estatutos perante o Tribunal Superior Eleitoral. 
Justificativa: 
A liberdade de organização partidária no país não deve sofrer nenhuma restrição. Além do mais, os 
princípios que informam a elaboração da Constituição baseiam-se no pluralismo partidário que estaria 
comprometido se prevalecer as normas restritivas na formulação original do relator. É natural, 
entretanto, que um partido nacional, nos termos da alteração proposta, tenha que preencher 
determinadas condições de representatividade. 
Sob o argumento de impedir a proliferação de partidos, o disposto relatório da Comissão Temática 
cria dificuldades inaceitáveis para a existência dos partidos políticos. Nossa emenda visa corrigir essa 
distorção, criando-se condições democráticas para a existência dos partidos políticos. 
A proposta do relator leva a um sistema bipartidário, ao invés de pluripartidário, como é a aspiração 
nacional. A existência de apenas dois partidos, suprimindo-se os demais, por dificuldades que não 
condizem com a realidade nacional, pode-se levar o país a uma estrutura partidária que na história 
recente do Brasil mostrou-se impraticável. 
   
   EMENDA:00340 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 68  

 

Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 12, do Substitutivo da  
Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e  
Garantia das Instituições o seguinte parágrafo:  
"§ Somente poderá concorrer às eleições  
nacionais, estaduais ou municipais, o partido  
político que tenha como filiados o mínimo de meio  
por cento do total de eleitores do País, do  
Estado, do Território ou do Município, respectivamente." 
Justificativa: 
Da forma como está proposto, o dispositivo proporcionará os meios de avaliação prévia pelos 
próprios partidos políticos que disputarão as eleições. 
O número de filiados indica o potencial do partido, cria condições para o seu fortalecimento e do 
próprio sistema pluripartidário, principalmente em face da possibilidade de implantação do Sistema 
Parlamentarista com a consequente necessidade da existência de partidos estruturalmente sólidos. 
   
   EMENDA:00358 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) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao § 2o. do art. 12:  
Art. 12 ....................................  
§ 2o. - Serão preservados os mandatos dos  
eleitos por partidos que não tenham satisfeito as  
condições do parágrafo anterior. 
Justificativa: 
Deve ficar assegurado, expressamente, na constituição a preservação dos mandatos parlamentares 
nas condições do § 1º do art. 12. A forma como está redigido o § 2º faculta que a lei possa extinguir 
os mandatos dos referidos parlamentares. 
   
   EMENDA:00417 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 ADITIVA:  
Inclua-se onde couber:  
Art. - Os partidos políticos têm autonomia  
para decidir sobre sua estrutura interna, bem como  
sobre questões que lhe são pertinentes. 
Justificativa: 
Este artigo, que traduz o respeito a um importante preceito democrático, constava do Anteprojeto 
aprovado pela Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos, assim como do Relatório 
elaborado pelo nobre constituinte Francisco Rossi. Pelo seu mérito e forma que propiciam uma maior 
liberdade aos partidos políticos, instituições da sociedade civil, foi aprovado por unanimidade pelos 
membros da Subcomissão. É, assim, imperativa a necessidade de sua manutenção no texto da Nova 
Carta Magna. 
   
   EMENDA:00418 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:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA:  
No Substitutivo do Relator, Capítulo dedicado  
aos Partidos Políticos, substitua-se o § 1o. do  
art. 12 e, em consequência, elimine-se o § 2o. e  
renumere-se o seguinte:  
Art. 12 - ..................................  
§ 1o. - Serão considerados partidos de âmbito  
nacional os que lograrem a eleição, pela sua  
legenda, de representação no Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Acreditamos não ser postura apropriada à democratização da legislação eleitoral e partidária a 
exigência constante no § 1º do Anteprojeto do nobre Relator, a qual, inclusive, contradita e restringe o 
enunciado no caput do próprio artigo 12, que garante a liberdade de organização partidária. Embora 
também expressasse caráter restritivo, a proposta do Relator da Subcomissão do Sistema Eleitoral e 
Partidos Políticos, nobre Constituinte Francisco Rossi, era menos restritiva do que a formula adotada 
pelo nobre Deputado Prisco Viana, Relator da Comissão da Organização Eleitoral e Partidária. 
Acreditamos que, inclusive como uma manifestação de respeito pelo caráter nacional que este 
parlamento tem, uma organização partidária que, em pleito democrático, lograr a eleição, pela sua 
legenda, de representação no Congresso Nacional, cumpre as exigências mínimas para ser 
considerado partido nacional. 
   
   EMENDA:00422 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 o Art. 13 do Substitutivo da  
Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e  
Garantia das Instituições. 
Justificativa: 
Pensamos que esta questão deve ser disciplinada pela legislação ordinária. A Constituição, cumpre 
simplesmente definir a mais ampla liberdade de organização partidária e os princípios gerais da 
organização eleitoral, de maneira a garantir a representatividade dos eleitos e a lisura dos pleitos. 
   
   EMENDA:00430 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item IV, art. 12:  
"IV - Terá direito a representação no Senado  
Federal ou na Câmara dos Deputados o Partido que  
conseguiu eleger representantes em qualquer destas Casas." 
Justificativa: 
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Entendemos que o maior galardão para um Partido é conseguir eleger um representante para 
qualquer das duas Casas do Congresso Nacional, ultrapassando todas as dificuldades que se lhe 
antepõem. Fazer outro tipo de exigência que não a de alcançar o quociente eleitoral nos parece 
fictício e abusivo. Nada de mais justo que assegurar ao Partido que venceu esta verdadeira corrida 
de obstáculos o direito de se representar e de se organizar no País. 
   
   EMENDA:00534 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Incluam-se, sob o Título "Dos Partidos  
Políticos", os seguintes dispositivos, após o Art.  
13 e se renumerem os demais Art.:  
Art. 14 - Os partidos políticos têm  
assegurado o direito ao uso regular de tempo  
espaço nos meios de comunicação social do país, de  
acordo com a sua representatividade e segundo  
critérios a definir em lei.  
Art. 15 - Os partidos políticos representados  
no Poder Legislativo e que não façam parte do  
Governo têm direito, nos termos da lei, a espaço  
nas publicações jornalísticas pertencentes a  
órgãos ou entidades públicas ou delas dependentes,  
bem como, a direito de resposta, nos meios de  
comunicação social, às declarações políticas do Governo.  
Art. 16 - Os partidos políticos são nacionais  
e as decisões e diretrizes aprovadas pelos órgãos  
de deliberação nacional vinculam os seus  
integrantes, em todo o país.  
Art. 17 - É vedada aos representantes de  
partidos políticos que, com base em alianças ou  
coalizão, compõem o Governo, a prática de atos e  
decisões no interesse ou a serviço de grupos ou  
facções políticas. 
Justificativa: 
O aprimoramento da democracia está na razão direta do fortalecimento das estruturas partidárias e, 
creio a reciproca também se aplica como afirmação verdadeira. Os meios de comunicação social são 
a força poderosa, o meio e instrumento imprescindível a que as ideias políticas se disseminam e 
difundam, e, com elas, opere-se o sadio proselitismo em termo das doutrinas e concepções e se 
conquiste a adesão dos cidadãos ao crescimento partidário. Na democracia, os meios de 
comunicação devem servir e ser disponíveis às organizações políticas não penas no período eleitoral 
ou pré-eleitoral. Assegura-se, também, consoante a proposição, e dentro de uma compreensão dos 
direitos que devem ser assegurados às organizações partidárias, a oportunidade a espaços nas 
publicações jornalísticas pertencentes ao Governo, ainda que dele não participe determinada 
agremiação política. Esta é uma experiência moderna, usual nos países livres, que conferem real 
valor à movimentação das ideias políticas e à formação da opinião, sem restrições. Nós também 
estamos construindo um novo Estado Nacional, em novas bases, com valorização do ideal sagrado 
da liberdade. Acresça-se o direito de resposta, reconhecido e mantido, preservado, conforme a 
proposição oferecida. 
Mais duas inclusões são propostas: a caracterização e configuração da dimensão nacional dos 
partidos políticos e do compromisso e comprometimento que as suas decisões, de âmbito e caráter 
nacional, devem ensejar aos componentes da agremiação. Isto diz respeito com o sentido de unidade 
partidária e responsabilidade pública e social de um partido político em uma democracia, onde se 
respeita a individualidade, a liberdade de dissentir de seus membros, mas, a vontade manifesta da 
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maioria, em questões fundamentais, há de ser acolhida e observada, inquestionavelmente. Por fim, e, 
de algum modo, para disciplinar situações resultantes de experiências mais recentes na vida política 
decorrentes da restauração democrática no país, experiências que tendem a consolidar-se e 
tornarem-se prática constante entre nós, afigura-se necessário, em razão da compreensão de que o 
Governo é um todo uno e indivisível, ainda que, em sua formação, recorrem à contribuição de 
vertentes distintas do pensamento e da ação político-partidária do país, parece-nos justificado e 
aconselhável a inclusão, no texto constitucional, do dispositivo indicado, que recebeu o nº 17, o Art. 
em apreço. Maiores razões ou argumentos crê dispensável aduzir. O Governo tem um comando e 
deve atuar e funcionar sob a direção e liderança de quem esteja à frente dos destinos do seu povo. O 
bem comum, o interesse coletivo e público, orienta a ação política do detentor do Poder constituído. 
   
   EMENDA:00558 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:   
   Inclua-se, após o art. 12 do substitutivo, o  
seguinte artigo, renumerando-se os demais:  
"Art. Somente poderão concorrer às eleições  
nacionais, estaduais e municipais os Partidos  
Políticos que contarem o mínimo de meio por cento  
de filiados em relação ao total de eleitores do  
País, do Estado, do Município ou do Distrito,  
respectivamente, proibida a filiação em mais de um Partido." 
Justificativa: 
Achamos necessário exigir dos Partidos um percentual razoável para que possam conceder às 
eleições. Com este dispositivo estamos valorizando a luta partidária. 
   
   EMENDA:00559 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:   
   Inclua-se, após o art. 12 do substitutivo, o  
seguinte artigo, renumerando-se os demais:  
"Art. São considerados Partidos de âmbito  
nacional, e como tal gozando do privilégio de  
acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos  
recursos do fundo partidário, os que tiverem  
obtido, nas últimas eleições para a Câmara dos  
Deputados, um por cento dos votos apurados ou um  
por cento das cadeiras na Câmara dos Deputados." 
Justificativa: 
Consideramos bastante justa a inclusão desse preceito que melhor define a participação dos 
Partidos, no Fundo partidário e à propaganda eleitoral gratuita. Entendemos bastante válido o critério 
que propomos para mensurar o grau de representatividade das Agremiações Políticas. 
   
   EMENDA:00560 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 72  

 

Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   O inciso I do art. 12 do substitutivo passa a ter a seguinte redação:  
"Art. ......................................  
I - é assegurado ao cidadão o direito de  
pleitear ingresso em Partido Político, nos termos  
de seus respectivos estatutos e programa." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
   
   EMENDA:00561 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:   
   Suprimam-se os §§ 1o. e 2o. do art. 12 do substitutivo. 
Justificativa: 
As exigências dos citados dispositivos atentam contra a livre criação dos partidos políticos. 
Todos os eleitos devem ter os seus mandatos preservados, nos partidos sob cuja legenda 
conquistaram uma cadeira no Congresso Nacional. 
   
   EMENDA:00562 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 art. 13 do substitutivo. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:00163 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 3o. do art. 30  
Suprima-se o texto do § 3o. do art. 30 
Justificativa: 
Esta emenda é decorrência de outras, supressivas, que ofereci em relação aos textos dos §§ 1º e 2º 
do art. 30. 
Se adotadas tais emendas, a presente deverá ser aceita necessariamente. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 73  

 

   
   EMENDA:00164 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: § 2o. do art. 30  
Suprima-se o texto do § 2o. do art. 30 
Justificativa: 
Adoto a mesma justificação que ofereci à emenda supressiva do texto do § 1º do art. 30. 
A disposição que se deseja suprimir foge ao belo enunciado do caput e dos incisos do art.30. O 
princípio consagrado foi o da liberdade na criação. A organização e o funcionamento foram deixados 
à lei, com a recomendação de observância dos preceitos contidos nos incisos. 
É de se observar que a Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
(Comissão I) disciplinará o tema no capítulo “Dos Direitos Políticos”, estabelecendo, no art. 5º, V, “c”, 
o seguinte: 
“a lei disporá sobre a organização e o funcionamento dos partidos políticos, que não poderão ser 
dissolvidos compulsoriamente, nem mesmo por decisão judicial, uma vez reconhecia a validade de 
seu registro”. 
Todavia, das alíneas do referido dispositivo a única que, infelizmente, não veio a ser perfilhada, pelo 
nobre Relator da Comissão de Sistematização foi esta. E precisamente nessa alínea é que está 
preservado o espirito do Anteprojeto, como de início se ressaltou. 
De notar, ainda, que o Anteprojeto, logo no seu art. 2º indica, no inciso V, o pluralismo político como 
garantia de plena liberdade de assunção de ideologias e formação de partidos à conta de um dos 
fundamentos constitutivos da República Federativa do Brasil. 
Assim, deve ser procedida uma adequação no texto. Se o Anteprojeto adotou a linha de liberdade na 
formação dos partidos, deixando a organização e funcionamento dos mesmos para a legislação 
ordinária, por que, na mesma oportunidade, impor, contraditoriamente, restrições à existência de tais 
agremiações... Ou há liberdade ou não há liberdade! 
   
   EMENDA:00165 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: § 1o. do art. 30  
Suprima-se o texto do § 1o. do art. 30. 
Justificativa: 
A disposição que se deseja suprimir ao belo enunciado do caput e dos incisos do art. 30. O princípio 
consagrado foi da liberdade na criação. A Organização e o funcionamento foram deixados à lei, com 
a recomendação de observância dos preceitos contidos nos incisos.  
É de se observar que a Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
(Comissão I) disciplinará o tema no capítulo “Dos Direitos Políticos”, estabelecendo, no art. 5º, V, “c”, 
o seguinte: 
“a lei disporá sobre a organização e o funcionamento dos partidos políticos, que não poderão ser 
dissolvidos compulsoriamente, nem mesmo por decisão judicial, uma vez reconhecida a validade do 
seu registro”.  
Todavia, das alíneas do referido dispositivo a única que, infelizmente, não veio a ser perfilhada, pelo 
nobre Relator da Comissão de Sistematização foi esta. E precisamente nessa alínea é que 
preservando o espirito do Anteprojeto, como de início se ressaltou. 
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De notar, ainda, que o Anteprojeto, logo no seu art. 2º indica, no inciso V, o pluralismo político como 
garantia de plena liberdade de assunção de ideologias e formação de partidos à conta de um dos 
fundamentos constitutivos da República Federativa do Brasil.  
Assim, deve ser procedida uma adequação no texto. Se o anteprojeto adotou a linha de liberdade na 
formação dos partidos, deixando a organização e funcionamento dos mesmos para a legislação 
ordinária, por que, na mesma oportunidade, impor, contraditoriamente, restrições à existência de tais 
agremiações. Ou há liberdade ou não há liberdade; 
Daí a emenda, que, coerentemente e por lógica, será endereçada, também, aos §§ 2° e 3º do art. 30. 
Parecer:   
   O pedido de supressão do § 1o. e, consequentemente, dos §§ 2o. e 3o., não guarda vínculo com o 
dispositivo que se quer incluir no Anteprojeto. Embora já aproveitado em parte, não poderia o referido 
dispositivo ("c", V, art. 5o. do Anteprojeto da Comissão I) ser acolhido, porque conflita com a alínea 
'b', XV do art. 13, onde se dispõe que nada pode ser excluído da apreciação judicial.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00348 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 modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 30.  
Dê-se ao art. 30 da Seção II do Capítulo do  
Título II do anteprojeto a seguinte redação: "Art.  
30. É livre a criação de partidos políticos,  
compostos de brasileiros eleitores e respeitados  
os seguintes princípios:  
I - o funcionamento dos partidos políticos  
depende de prévio registro na justiça eleitoral;  
II - a lei disporá sobre a organização e o  
funcionamento dos partidos políticos, que não  
poderão ser dissolvidos compulsoriamente, nem  
mesmo por decisão judicial, uma vez reconhecida a  
validade de seu registro;  
III - é assegurado a todo partido político o  
direito de iniciativa em matéria constitucional e  
legislativa", dada pelo inciso V, alíneas a, b, c,  
do art. 5o. do substitutivo aprovado pela Comissão 1. 
Justificativa: 
A alteração proposta visa compatibilizar o texto do anteprojeto com o texto do substitutivo aprovado 
pela Comissão, que nos parece mais abrangente no que diz respeito à garantia da liberdade de 
organização partidária. 
   
   EMENDA:00349 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 Supressiva  
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafos 1o., 2o. e 3o. do art. 30  
Suprima-se os parágrafos 1o., 2o. e 3o. do  
art. 30 da Seção II do Capítulo V do Título II do anteprojeto. 
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Justificativa: 
Os dispositivos que propomos suprimir visam compatibilizar o texto proposto com o substitutivo 
aprovado pela Comissão I e garantir o princípio constitucional da liberdade de organização partidária. 
Parecer:   
   É questão de mérito a supressão proposta, pelo que não pode ser acolhida na presente fase dos 
trabalhos constituintes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00661 REJEITADA 
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 parágrafo único ao art. 31:  
"Art. 31. ..................................  
Parágrafo único. Os partidos políticos não  
poderão ser dissolvidos compulsoriamente, nem  
mesmo por decisão judicial, uma vez reconhecida a  
validade de seu registro." 
Justificativa: 
Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição as disposições constantes do artigo 5º, inciso 
V, alínea c, do Anteprojeto da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da 
Mulher. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar impossível a dissolução de partido político, até mesmo por decisão judicial. 
Ora, a alínea "b" do inciso XV do Art. 13 do Anteprojeto, que trata da segurança jurídica como direito 
inviolável, diz, textualmente: "a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário 
nenhuma lesão de direito". E esse dispositivo deve ser entendido de maneira ampla, como "nada 
(nenhum ato, ou fato) pode ser excluído, por lei, de apreciação judiciária", até porque só a apreciação 
judiciária é que pode estabelecer se há, ou não, lesão de direito. Assim, para manter a coerência, 
dado que julgamos o assinalado preceito essencial à ordem jurídica, entendemos deva a emenda ser 
rejeitada. 
   
   EMENDA:00968 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Texto do Anteprojeto,  
para adequação do Art. 30, §§ 1o, 2o.  
Dê-se a seguinte redação ao:  
"§ 1o. - Somente poderão concorrer às  
eleições nacionais, estaduais e municipais os  
Partidos Políticos que contarem o mínimo de 5% de  
filiados em relação ao total de eleitores do País,  
distribuídos em cinco ou mais Estados, com o  
mínimo de 3% em cada um deles, proibida a filiação  
em mais de um Partido."  
"§ 2o. - "São considerados Partidos de âmbito  
nacional, e como tal gozando do privilégio de  
acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos  
recursos do fundo partidário, os que tiveram  
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obtido, nas últimas eleições para a Câmara dos  
Deputados, 3% dos votos apurados ou 2% das  
cadeiras na Câmara dos Deputados." 
Justificativa: 
O Partido Político é uma instituição, que atende às necessidades de ordenação a vida em sociedade 
e em determinado lugar. Uma agremiação partidária precisa de uma aparelhagem capaz de garantir a 
execução dos propósitos que tem em mira, pois partidos são ideologias em ação, são movimentos 
em organização, tem alma (a sua filosofia) e tem corpo (a sua estrutura). Os partidos políticos 
interpretam, disciplinam, coordenam e orientam os interesses, as necessidades e as aspirações 
coletivas o são as projeções políticas do povo. 
   
   EMENDA:01234 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Excluir, no Título II, Dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais, Capítulo V, Da Soberania  
Popular, Seção II, Dos Partidos Políticos, o § 5o., do art. 30, item V, em sua totalidade. 
Justificativa: 
Diz o § 5º, do art. 30, item V: 
- Os partidos políticos terão acesso aos meios de comunicação social, conforme a lei. 
Pretende-se, numa invasão ao domínio do setor privado, que os partidos políticos, sejam eles em que 
número for, tenham espaço gratuito assegurado em jornais e revistas, além do que já está 
assegurado pela legislação partidária em vigor, nas programações de rádio e TV, em cadeia, três 
vezes ao ano, durante uma hora para cada evento, na divulgação de programa e linhas partidárias. 
A proposta, no que diz respeito aos meios impressos de comunicação, constitui uma afronta ao 
próprio espírito da proposta Constitucional que é o de assegurar a liberdade empresarial. Constitui, 
ainda, uma violação do direito de editar, que são parte e alma do direito de informar e ser informado. 
Os partidos, aliás, podem inclusive, conforme assegura a Constituição em vigor e está contido no 
anteprojeto atual, independente de licença, editar jornais e revistas, sem qualquer tipo de ingerência 
ou censura. 
É a razão da emenda. 
   
   EMENDA:01267 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 30, inciso V  
Suprima-se o inciso V do art. 30 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
A inserção desse Inciso apresenta-se totalmente desnecessária. Com efeito, os Partidos Políticos 
encontram-se devidamente representantes no Congresso Nacional, cabendo aos seus prepostos 
tomarem a iniciativa de propor a apreciação de matéria a ser transformada em norma legal. 
Além disso, o dispositivo encontra-se prejudicado, por dizer respeito a matéria a ser tratada em outro 
Capítulo da Constituição. 
   
   EMENDA:01360 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se os itens, I, II, III, IV, V, e § 1o. do artigo 30. 
Justificativa: 
O caput do artigo já obriga muitas das reivindicações de liberdade de organização partidária. Por 
outro lado, será a lei Orgânica dos Partidos Políticos, irá regular a situação. 
   
   EMENDA:01752 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:   
   O § 5o., do Inciso V, do artigo 30, do  
anteprojeto do Relator da Comissão de  
Sistematização, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 30 - Os partidos terão acesso aos meios  
de comunicação social, conforme a lei, em espaços  
e tempos iguais, quando for o caso." 
Justificativa: 
A prática nos tem mostrado que existe flagrante injustiça na distribuição do tempo destinado aos 
diversos partidos. 
A proporcionalidade do tempo aos mesmos se afigura uma injustiça que precisa ser corrigida. 
A divulgação das ideias e programas exige um espaço e tempo iguais para todos os partidos, 
independente de siglas ou de representação no Congresso ou de suas proporções. 
Assim agindo, far-se-á a justiça é a Democracia será exercida mais cabalmente. 
   
   EMENDA:01969 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 30 do Substitutivo:  
"Art. 30 - É livre a criação de partidos  
políticos, resguardados, na sua organização e  
funcionamento, a soberania nacional, o regime  
democrático, o pluripartidarismo, os direitos  
fundamentais da pessoa humana e os seguintes princípios:" 
Justificativa: 
Não se compadece da boa técnica legislativa a divisão de um artigo pelo meio, com um ponto 
intermédio, embora haja disso alguns exemplos em nosso Código Civil, verdadeiro monumento de 
técnica jurídica. 
O defeito é facilmente sanável, obtendo-se maior harmonia da frase, com apenas um verbo 
substantivo presente, o outro convenientemente disfarçado na forma participal “resguardados”. 
   
   EMENDA:02043 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FARIAS (PMB/PE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do item V do Art. 30 do Anteprojeto de Constituição:  
" § 2o. - São considerados Partidos de âmbito  
nacional, e como tal gozando do privilégio de  
acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos  
recursos do fundo partidário, os que tiverem  
obtido, nas últimas eleições para a Câmara dos  
Deputados e/ou Senado Federal, um por cento dos  
votos apurados ou um por cento das cadeiras em uma  
das Casas do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Achamos bastante compreensível a preocupação da Comissão de Sistematização ao estabelecer um 
parâmetro para que sejam considerados de âmbito nacional os Partidos Políticos. É que o não 
estabelecimento de um percentual mínimo para que os partidos alcancem aquela situação iria gerar 
uma verdadeira multiplicação de pequenas agremiações sem qualquer representatividade eleitoral. 
Interferindo na propaganda eleitoral gratuita e participando, os mesmos, do fundo partidário. O que 
não conseguimos entender é a exclusão do Senado Federal para o cálculo do mencionado 
quantitativo. É fato iniludível que ambas as Casas integram o Congresso Nacional, sendo que ao 
Senado cabe a importante função de representar os Estados. Nada de mais justo que incluir o 
Senado Federal na apuração do percentual mínimo exigido às agremiações políticas com visto à 
finalidade de serem considerados de âmbito nacional. 
Parecer:   
   A adequação proposta não é oportuna para a atual fase de sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03645 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
acrescenta-se parágrafo único ao art. 31,  
Seção II - Partidos Políticos  
Art. 31 ....................................  
§ Único - Qualquer membro efetivo, seja do  
Diretório Municipal, Regional ou Nacional, poderá  
pedir, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, a  
extinção do Partido a que pertença, quando o mesmo  
partido político deixar de cumprir qualquer um de  
seus dispositivos programáticos. 
Justificativa: 
Os partidos políticos são ou deveriam ser entidades da sociedade civil, que com base em programas 
e princípios propõe-se, por meio de seus representantes em cargos eletivos e nos órgãos de governo, 
a realizar e executar tais propostas. 
Quando o partido político afastar-se de suas propostas básicas, rompe com os compromissos 
assumidos perante a sociedade. Converte-se numa agremiação fisiológica e na busca dos privilégios 
e benesses do poder, e, portanto, por se tornar ilegítimo, deve ser extinto. 
   
   EMENDA:03798 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: art. 30  
Substituam-se no anteprojeto:  
a) parágrafo 1o. passa a ter a seguinte redação:  
"Somente poderão concorrer às eleições  
nacionais, estaduais e municípios os partidos  
políticos que contarem, respectivamente, com  
representação na Câmara dos Deputados, nas  
Assembleias Legislativas e na Câmara Municipal."  
b) Parágrafo 2o. passa a ter a seguinte redação:  
"São considerados partidos de âmbito  
nacional, e como tal gozando do privilégio de  
acesso à propaganda eleitoral gratuito e aos  
recursos do fundo partidário os que tiverem, nas  
últimas eleições legislativas, obtido  
representação na Câmara dos Deputados." 
Justificativa: 
É indispensável à construção do Estado Democrático a formação de um amplo leque partidário, 
suscetível de expressar os interesses e aspirações de diferentes correntes de opinião. Exatamente, 
por isso, não se justifica que organizações partidárias eventualmente de pequeno porte sofram 
restrições e sejam, assim, impedidas de ampliar o espectro de atuação, através da disputa eleitoral 
em todos os planos. 
   
   EMENDA:04264 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda no.  
Os Títulos I, II e III do Anteprojeto do  
Relator da Comissão de Sistematização ficam  
reduzidas a onze artigos, quatro Capítulos, duas  
Seções e a um único título, com a seguinte redação:  
Constituição da República Federativa do Brasil  
Título I  
[...] 
CAPÍTULO IV  
[...] 
SEÇÃO II  
DA ELEGIBILIDADE  
Art. 9o. Todo cidadão brasileiro, 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  
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eleito, será transferido para a inatividade nos  
termos da lei.  
Art. 10. Lei complementar-se disporá sobre as  
condições de elegibilidade, domicílio eleitoral,  
filiação partidária, os casos de irreelegibilidade  
e de inelegibilidade, obedecidas as seguintes  
normas constitucionais cogentes:  
I - é irreelegível, para o período seguinte ao  
término de seu mandato, o Presidente da República,  
o Governador e o vice-Governador, o Prefeito e o Vice-Prefeito;  
II - é inelegível, para qualquer dos cargos  
mencionados no item anterior, quem haja sucedido  
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. 11. Todo cidadão tem o direito de  
associar-se livremente a partidos para concorrer,  
com métodos democráticos, à livre determinação  
política nacional.  
Parágrafo único. Lei Orgânica dos Partidos  
Políticos assegurará a liberdade de sua criação,  
observadas as seguintes normas:  
a) atuação permanente e de âmbito nacional,  
sem prejuízo das funções deliberativas dos órgãos  
estaduais e municipais:  
b) percentual mínimo de votos apurados em  
eleição geral para a Câmara dos Deputados em pelo  
menos cinco Estado da Federação;  
c) vedação a organização paramilitar e a  
subordinação a entidades ou governos estrangeiros; e  
e) obrigatoriedade de registro no Superior  
Tribunal Eleitoral para a aquisição de  
personalidade jurídica de direito público. 
Justificativa: 
A emenda aqui proposta procura adequar os títulos I, II e III ao direito constitucional, libertando-os da 
avalanche de questões de leis complementares e ordinárias de que se acham invadidos.  
Começa por enviar à Ordem Social os direitos típicos das relações de trabalho e da liberdade 
sindical.  
Os 43 artigos foram reduzidos a onze e os três títulos reduzidos a um. 
A interpretação das regras regimentais da Assembleia Nacional Constituinte pode ser analógica 
porque a matéria é processual e o constituinte não pode ser condicionado a simples espectador de 
uma catástrofe, a Carta da Nacionalidade ser reduzida à expressão da mediocridade, que expõe a 
Assembleia ao ridículo e à execração pública.  
Começamos pela forma de exprimir-se o preceito constitucional.  
Já em 1919, na sua obra “New Haven”, Edward S. Corwin nas lições de direito constitucional 
lembrava a propósito do estilo de falar e escrever: “Em ambos são qualidades fundamentais a clareza 
e a precisão. Aquele que, à busca de embelezamento da frase, possibilita confusão, engana-se 
redondamente, sobre o escrever bem...” 
O primeiro passo para escrever a falar com clareza é pensar claramente. “Se o assunto for 
comparecido à perfeição, logo a fruição as palavras para transmitir-se a outrem o próprio 
pensamento.” 
A linguagem da Constituição tem de ser simples, de fácil entendimento pelo povo e, sobretudo, no 
estilo a que já esteja habituado, ainda que se escrevem normas avançadas, indébitas e progressistas.  
Os títulos I, II e III do projeto, longos, discursivos, redundantes e retumbantes, ora enfileiram normas 
retrógradas de direito, ora demonstram raiva do passado e caminham de costas para o futuro, ora 
ressuscitam os mais censuráveis dos entulhos autoritários concebidos contra a liberdade individual e 
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política dos brasileiros, tal como o “habeas corpus” sujeito a simples recurso ordinário, eliminando o 
“habeas corpus” originário contra Tribunal que encampe a coação ilegal. 
Não há destaques a fazer nesse desastre geral. É tudo muito ruim. O título I não merece análise. 
Basta sua leitura para avaliação do desastre e a total incompatibilidade com o resto do anteprojeto.  
Adverte-se apenas para as posições mais atrasadas, que iriam significar um retrocesso secular na 
evolução do direito. 
A afirmação de que se adquire a condução de sujeito de direitos pelo nascimento com vida (art. 12, I, 
a) merece repúdio imediato e enérgico, posto que nega o direito dos nascituros e permite o aborto 
generalizado, o assassinato geral da vida intrauterina.  
Concede-se mandado de segurança contra pessoa física ou jurídica de direito privado.  
O texto transforma Presidentes e Vice-Presidentes da República, Governadores e Vices, Prefeitos e 
Vices, em cidadãos cassados para sempre, porque os tornam inelegíveis para os mesmos cargos, 
numa lamentável confusão entre inelegibilidade e irreelegibilidade.  
Quando fala que a República, “sob regime representativo”, tem como fundamento a representação, 
salienta “como cidadão sem a qual governar e legislar configuram sedição e usurpação do poder, 
crimes insuscetíveis de anistia, de prescrição e retroatividade de lei mais benéfica”, apenas produz 
frase de retórica cordelista.  
É um discurso para o passado, uma apostila ginasiano, é tudo o que se possa tolerar, menos texto 
constitucional.  
A Constituição é instrumento continuo de governo, de olhos voltados para o futuro e de consciência 
tranquila pela confiança em sua própria força. Não pode ser um bazar de paixões do dia.  
O substitutivo aqui proposto reduz os três títulos a um só. Reduz 43 artigos a apenas 11. 
As questões trabalhistas e sindicais são remetidas para a ordem social, mas o direito individual, 
inclusive nestas matérias, é ampliado. 
A emenda aqui proposta reúne, nos Princípios Fundamentais, os Direitos e Garantias individuais 
(com os respectivos instrumentos judiciais que os asseguram), os direitos de nacionalidade e os 
direitos políticos. 
Estabelecidos esses direitos, pode a Constituição passar à organização de Estado, pois os direitos de 
cidadania precedem aos do Estado.  
Nas disposições preliminares, em apenas dois artigos, estão reunidos mais conceitos de direito 
público internacional e interno do que em todo o Capítulo I do projeto.  
Nos direitos e garantias individuais, escritos na linguagem tradicional e de fácil entendimento para o 
povo, estão elencados todos os direitos individuais, já conquistados pelos brasileiros e que não 
podem ser alterados. A eles se somam outros, inspirados na moderna conquista social. 
Cuidou-se de corrigir uma enorme impropriedade do projeto quando afirma que “não haverá distinção 
entre filhos naturais, legítimos ou não”, frase infeliz, posto que a simples referência a naturais, 
legítimos e ilegítimos já é a discriminação máxima, desta vez em nível constitucional, idiotice que 
apenas existe na lei civil. 
A emenda vem expurgar a ambas a idiotice e a lei civil, dando o comendo correto: “São legítimos os 
filhos consanguíneos, como tais reconhecidos por ato judicial. 
Para todos os efeitos, não há diferença entre filhos. A lei não os discriminará”. 
A emenda faz desaparecer a incrível norma, que se tornou objeto de chacota nacional por exonerar 
os homens dos direitos com base na gravidez, parto e aleitamento, embora tenha deixado indefinida 
à menstruação.  
Preferível seria – e lamentamos sinceramente – que essa justificação se ativesse a discordâncias 
ideológicas e a controvérsia de direito, não sendo necessário descer – e o termo é descer a tão 
desagradáveis observações, mas que a isto fomos todos levados pelo nível dos textos observados. 
 
   
   EMENDA:04740 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item V do art. 30:  
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Art. 30 ....................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - direito de iniciativa em matéria  
constitucional e legislativa, assegurado a todos os partidos. 
Justificativa: 
A redação que propomos visa tão-somente a adaptar esse item ao caput do artigo: os outros itens 
são iniciados por substantivos, enquanto esse apresenta um verbo inicial. 
Parecer:   
   A Emenda visa a aperfeiçoar o art. 30, V, na sua redação.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:04909 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Adequação do anteprojeto de através de Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: art. 30 § 1o.  
Suprima-se o § 1o. do art. 30 
Justificativa: 
Todos os democratas, em especial os comunistas, têm travado uma luta sem quartel por uma 
legislação partidária que garanta a mais ampla liberdade de organização, sem quaisquer 
interferências na vida interna dos partidos. É, pois, incompatível com essa visão a fixação de um 
número mínimo de filiados para que o partido possa obter o seu registro definitivo, como quer a atual 
legislação, ou como condição indispensável para concorrer às eleições. Do ponto de vista 
democrático a organização só pode ser matéria “interna corporis” do partido político. 
Por isso julgamos que o art. 30 do Anteprojeto da Comissão de Sistematização trilha o caminho 
correto ao assegurar “a autonomia dos estatutos para disporem de regras próprias de organização”. 
No que é frontalmente contrariado pelo § 1º do art. 30. Uma das regras próprias de organização é 
aquela que dá direito aos partidos de determinar, autonomamente, se desejam filiar tal ou qual 
percentual, acima ou abaixo do 0,5% que o § 1º autoritariamente pretende fixar. 
A incoerência do referido § 1º do art. 30 não para por aí. Ao tratar no Capítulo V, Seção I – Dos 
Direitos Políticos, o artigo 28, inciso II, alínea a enumera as condições de elegibilidade: a 
nacionalidade, a cidadania, a idade, o alistamento, a filiação partidária e o domicilio eleitoral na 
circunscrição, por prazo mínimo de seis meses. E o mesmo artigo 28 enumera também em outras 
alienas as situações de inelegibilidade. 
Permanecendo o § 1º do art. 30 certamente teríamos que incluir nesse art. 28, para compatibilização, 
uma nova inelegibilidade, aquela em que estarão incursos os membros dos partidos políticos que não 
alcançarem a filiação mínima de 0,5%, o que é um verdadeiro absurdo. 
Urge, pois, adequar o art. 30 pela supressão do seu § 1º. 
A sua manutenção implica em cassar o direito de concorrer às eleições, caso não seja alcançado o 
0,5%. Nova contradição, pois, sabiamente, o art. 29 do Anteprojeto “veda a cassação de direitos 
políticos” e será exatamente isso que acontecerá aos militantes do partido se não for atingida a 
filiação mínima. Ser-lhes-á cassado o direito de se candidatarem. 
Mas é sobretudo do ponto de vista político que as coisas devem ser vistas. As eleições são, 
inquestionavelmente, pelo debate e pela participação que propicia um momento em que as liberdades 
se ampliam e a democracia se alarga. E é sobretudo através de eleições que nosso povo tem 
conquistado mudanças. A própria desagregação do regime militar eleitoral instalado em 64 deve-se 
em grande parte do voto. É, pois o período eleitoral o mais adequado aos partidos políticos, através 
dos seus candidatos, para divulgar sua mensagem, o seu programa. É nesse exato momento que o 
eleitor, no entrechoque das ideias faz a escolha, não só do candidato, mas também do partido. É o 
instante mais indicado para o partido recrutar novos membros e filiar as pessoas que votam nos seus 
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candidatos e dele se aproximam. Impor regras para um procedimento contrário, exigindo antes a 
filiação mínima para se ter candidato é inverter o curso natural da luta política, de como realmente ela 
ocorre a realidade. Para nós o critério só pode ser o do voto na urna. 
   
   EMENDA:04932 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se do Anteprojeto o § 1o. do Art. 30.  
Justificativa 
O referido parágrafo reza norma altamente restritiva e que, além do mais, está em contradição com o 
próprio caput do Art. 30, que assegura a liberdade para os partidos políticos. Ora, para um 
determinado partido político, participar dos processos eleitorais é condição da sua própria existência 
real e efetiva, não apenas cartorial. Assim, para que a liberdade de organização e ação partidária seja 
plena, impõe-se a supressão do referido parágrafo. 
 
   
   EMENDA:05001 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 30, SEÇÃO II, INCISO V, PARÁGRAFO 3o.  
Inclua-se no parágrafo 3o. do Inciso V, do Artigo 30, o seguinte:  
Art. 30......................................  
V - ........................................  
§ 3o. - Os efeitos por partidos que não  
tenham satisfeito às condições dos parágrafos  
anteriores não perderão o mandato, tendo os  
mesmos, um prazo de 180 (cento e oitenta dias)  
para optar por um novo partido. 
Justificativa: 
Não entendemos que a Constituição deixe de determinar a posição que o eleito tenha que tomar, se a 
Câmara dos Deputados é composta por partidos políticos.  
   
   EMENDA:05287 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao Art. 30. V  
Acrescente-se § 6o. ao inciso V do art. 30, nos termos seguintes:  
§ 6o. - A lei disporá sobre a organização e o  
funcionamento dos partidos políticos, que não  
poderão ser dissolvidos compulsoriamente, nem  
mesmo por decisão judicial, uma vez registrados. 
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Justificativa 
O parágrafo objeto desta Emenda Aditiva consta do Anteprojeto da Comissão I (art. 5º, V, “c”) e foi, 
sem razão, suprimindo por essa outra Comissão. O dispositivo em foco é de inegável importância 
como garantia constitucional aos partidos políticos que, de outra forma, ficariam expostos à 
dissolução compulsória por iniciativa do Estado.  
É de se presumir que a supressão em causa resultou de um equívoco dessa ilustrada Comissão, que, 
por força desta Emenda, terá oportunidade de corrigir e certamente involuntária exploração de sua 
competência. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar impossível a dissolução de partido político, até mesmo por decisão judicial. 
Ora, a alínea "b" do inciso XV do Art. 13 do Anteprojeto, que trata da segurança jurídica como direito 
inviolável, diz, textualmente: "a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário 
nenhuma lesão de direito". E esse dispositivo deve ser entendido de maneira ampla, como "nada 
(nenhum ato, ou fato) pode ser excluído, por lei, de apreciação judiciária", até porque só a apreciação 
judiciária é que pode estabelecer se há, ou não, lesão de direito. Assim, para manter a coerência, 
dado que julgamos o assinalado preceito essencial à ordem jurídica, entendemos deva a emenda ser 
rejeitada. 
   
   EMENDA:05409 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprimir o inciso IV do artigo 30. 
Justificativa 
A exigência de que os partidos sejam de âmbito nacional conflita com o princípio do “caput” do artigo 
30 que diz que é livre a criação de partidos políticos e, ainda, inviabiliza a ideia de que os partidos 
devam surgir a partir de bases. Pela redação do inciso IV, todos os partidos que surgirem no Brasil 
terão que ser necessariamente grandes. 
   
   EMENDA:05461 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se, no todo o Artigo 31 e em parte  
Artigo 30, dando-se a Seção II dos Partidos Políticos a seguinte nova redação:  
Dos Partidos Políticos  
Art. - 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  
utilização organização paramilitar, bem assim de  
se subordinarem a entidades ou governos estrangeiros;  
III - aquisição de personalidade jurídica de  
direito público, mediante o registro dos estatutos  
no Tribunal Superior Eleitoral, dos quais constem  
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normas de fidelidade e disciplina partidária.  
IV - exigência de que os partidos sejam de  
âmbito nacional, sem prejuízo das funções  
deliberativas dos órgãos estaduais e municipais, e  
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: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
 
   
   EMENDA:05502 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   I - Desloque-se o conteúdo das disposições indicadas a seguir para o Ato a que se refere o  
item II, substituindo-se, oportunamente, as referências a esses dispositivos pelas  
correspondentes preceituações:  
II - Inclua-se, no Anteprojeto, o seguinte "Ato das disposições de natureza  
constitucional transitória"  
Art. 1o. - As disposições constantes dos  
artigos subsequentes deste Ato deverão ser  
incorporadas à legislação complementar ou  
ordinária respectiva dentro de um ano da data da  
promulgação desta Constituição.  
Parágrafo único. - A incorporação de que  
trata este artigo deverá ser feita pelo Congresso  
Nacional, mediante decreto-legislativo.  
Art. 2o. - O conteúdo das alíneas a seguir indicadas, do art. 13:  
1. - todas as alíneas do item I;  
2. - as alíneas "b, e, h, i, j" do item II;  
3. - os números 1, 2 e 3 da alínea "e" do item IV;  
4. - as alíneas "a, b, c e d" do item V;  
5. - as alíneas "a a e" do item VIII;  
6. - as alíneas "a e b" do item IX;  
7. - as alíneas "a a j" do item XI;  
8. - as alíneas "a a e" do item XII.  
Art. 3o. - Os seguintes dispositivos do art. 18:  
1. - alíneas "f a l" do item II;  
2. - alíneas "a e b" do item III;  
3. - alíneas "d a g, i a p e r", do item IV;  
4. - alíneas "c a g" do item V;  
5. - item VI, "caput" e alíneas;  
6. - alíneas "a a e" do item VII;  
7. - item VIII, "caput" e alíneas;  
8. - alíneas "b a d" do item IX.  
Art. 4o. Todo o conteúdo do art. 26.  
Art. 5o. Os seguintes dispositivos do art. 28:  
1. - as alíneas "b a h" do item II;  
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2. - as alíneas "a e d" do item IV.  
Art. 6o. Os seguintes dispositivos do art. 30: §§  
1. - os itens I a V;  
2. - os §§ 1o. a 5o.  
Art. 7o. Todo o conteúdo dos art. 34 a 41.  
Art. 8o. O § 1o. do art. 114, "caput" e alíneas.  
Art. 9o. Todo o conteúdo do art. 340.  
Art. 10. O § 1o. do art. 341, "caput" e alíneas.  
Art. 11. Todo o conteúdo dos art. 353, 379 e 414.  
Art. 12. O parágrafo único do art. 414. 
Justificativa: 
As disposições indicadas nos art. 2° a 12 deste Ato não tem aquela natureza própria das 
preceituações de índole permanente que devem figurar num texto constitucional. Os objetivos que, 
por elas, se busca alcançar correspondem mais exatamente interesses mutáveis ao correr dos aos e 
por isso que melhor devam figurar na legislação ordinária, cujo processo de modificação e pela razão 
mesma da necessidade de sua atualização não deve estar sujeito aos embaraços que se inscrevem 
nas Constituições para o processo de sua modificação.  
Como, no entanto, há um consenso generalizado de que preceitos da ordem dos indicados não 
devem esperar mais longamente para que se tornam exigíveis, é de se aceitar que integrem eles o 
elenco dos ordenamentos que a Assembleia Nacional Constituinte, por uma imposição mesma da 
Nação, deve prontamente erigir para compor o mundo do nosso ordenamento jurídico sem mais 
tardança.  
Como, igualmente, de outra parte, é geral o entendimento da conveniência de se adotar uma 
Constituição sintética, consideramos que seria solução adequada a atender esses objetivos, dar-se a 
essas disposições da natureza das constantes deste Ato, força de mandamento constitucional, mas 
viabilizando sua transposição oportuna para a legislação complementar ou ordinária respectiva.  
Parecer:   
   As transposições propostas, que passariam a ser disposições transitórias ou remetidas à legislação 
complementar, desequilibram o texto nos pontos atacados.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:00149 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 3o. do art. 29  
Suprima-se o texto do § 3o. do art. 29 
Justificativa: 
Esta emenda é decorrência de outras, supressivas, que ofereci em relação aos textos dos §§ 1° e 2° 
do art. (29). 
Se adotadas tais emendas, a presente deverá ser aceita necessariamente.   
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o parágrafo 3o. do art. 29.  
O disposto no citado dispositivo fortalece os partidos políticos. 
   
   EMENDA:00150 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: § 2o. do art. 29  
Suprima-se o texto do § 2o. do art. 29 
Justificativa: 
Adoto a mesma justificação que ofereci à emenda supressiva do texto do § 1° do art. 29 
A disposição que se deseja suprimir foge ao belo enunciado do caput e dos incisos do art. 29. O 
princípio consagrado foi o da liberdade na criação. A organização e o funcionamento foram deixados 
à lei, com a recomendação de observância dos preceitos contidos nos incisos.  
É de se observar que a Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
(Comissão I) disciplinará o tema no capitulo “Dos Direitos Políticos”, estabelecendo, no art. 5°, V, “c”, 
o seguinte; 
“a lei disporá sobre a organização e o funcionamento dos partidos políticos, que não poderão ser 
dissolvidos compulsoriamente, nem mesmo por decisão judicial, uma vez reconhecida a validade de 
seu registro”.  
Todavia, das alíneas do referido dispositivo a única que, infelizmente, não veio a ser perfilhada, pelo 
nobre Relator da Comissão de Sistematização foi esta. E precisamente nessa alínea é que está 
preservando o espirito do Anteprojeto, como de início se ressaltou.  
De notar, ainda que o Projeto, logo no seu art. 2° indica, no inciso V, o pluralismo político como 
garantia de plena liberdade da assunção de ideologias e formação de partidos à conta de um dos 
fundamentos constitutivos da República Federativa do Brasil.  
Assim, deve ser procedida uma adequação no texto. Se o Anteprojeto adotou a linha de liberdade na 
formação dos partidos, deixando a organização e funcionamento dos mesmos para a legislação 
ordinária, por que, na mesma oportunidade, impor, contrariamente, restrições à existência de tais 
agremiações. Ou há liberdade ou não há liberdade. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o parágrafo 2o. do art. 29.  
Tal dispositivo não fere o princípio de liberdade de criação dos partidos políticos.  
O melhor aferidor de uma representatividade é o voto apurado em eleições gerais. Entendemos que o 
citado dispositivo estabeleceu os melhores critérios para caracterizar um partido de âmbito nacional. 
   
   EMENDA:00151 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o. do art. 29  
Suprima-se o texto do § 1o. do art. 29 
Justificativa: 
A disposição que se deseja suprimir tudo ao belo emancipado do caput e dos incisos do art. 29 O 
princípio consagrado foi o da liberdade na criação. A organização e o funcionamento foram deixados 
à lei, com a recomendação da observância dos preceitos contidos nos incisos. 
É de se observar que a Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
(Comissão I) disciplinará o tema no capítulo “Dos Direitos Políticos”, estabelecendo, no art. 5°, V, “c”, 
o seguinte: 
“a lei disporá sobre a organização e o funcionamento dos partidos políticos, que não poderão ser 
dissolvidos compulsoriamente, nem mesmo por decisão judicial, uma vez reconhecida a validade do 
seu registro”.  
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Todavia, das alíneas do referido dispositivo a única que, infelizmente, não veio a ser perfilhada, pelo 
Relator da Comissão de Sistematização foi esta. E precisa-se nessa alínea é que está preservado o 
espirito do Anteprojeto, como de início se ressaltou. 
De notar, ainda, que o Projeto, logo no seu art. 2° indica, no inciso V, o pluralismo político como 
garantia de plena liberdade de assunção de ideologias e formação de partidos à conta de um dos 
fundamentos constitutivos da República Federativa do Brasil. 
Assim, deve ser procedida uma adequação no texto. Se o Anteprojeto adotou a linha de liberdade na 
formação dos partidos, deixando a organização e funcionamento dos mesmos para a legislação 
ordinária, por que, na mesma oportunidade, impor, contrariamente, restrições à existência de tais 
agremiações. Ou há liberdade ou não há liberdade.  
Daí a emenda, que, coerentemente e por lógica, será endereçada, também, aos §§ 2° e 3° do art. 29. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão do parágrafo 1o. do art. 29.  
A exigência estabelecida no citado dispositivo é mínima e suscetível de ser satisfeita por qualquer 
partido organizado, inclusive as pequenas agremiações partidárias.  
Não tem condições de concorrer às eleições o partido que não conseguir esse percentual. 
   
   EMENDA:00317 PARCIALMENTE APROVADA 
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: art. 29.  
Dê-se ao art. 29 da Seção II do Capítulo do  
Título II do projeto a seguinte redação: "Art. 29.  
É livre a criação de partidos políticos, compostos  
de brasileiros eleitores e respeitados os seguintes princípios:  
I - o funcionamento dos partidos políticos  
depende de prévio registro na justiça eleitoral;  
II - a lei disporá sobre a organização e o  
funcionamento dos partidos políticos, que não  
poderão ser dissolvidos compulsoriamente, nem  
mesmo por decisão judicial, uma vez reconhecida a  
validade de seu registro;  
III - é assegurado a todo partido político o  
direito de iniciativa em matéria constitucional e  
legislativa", dada pelo inciso V, alíneas a, b, c,  
do art. 5o. do substitutivo aprovado pela Comissão 1. 
Justificativa 
A alteração na proposta visa compatibilizar o texto do projeto como o texto do substitutivo aprovado 
pela Comissão, que nos parece mais abrangente no que diz respeito à garantia da liberdade de 
organização partidária. 
Parecer:   
   A emenda visa à alteração do caput do art. 29.  
Os partidos políticos, segundo Pietro Virga, "são associações de pessoas com uma ideologia ou 
interesses comuns, que, mediante uma organização estável, miram exercer influência na 
determinação da orientação política do país."  
O Projeto mantém a livre criação de partidos políticos, uma das maiores conquistas da 
redemocratização do País, e seus princípios fundamentais.  
As modificações propostas são mais de redação e não alteram sua essência.  
Em que pesem os argumentos expendidos no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da 
redação, através de algumas alterações, optamos por manter o estatuído no caput. 
   
   EMENDA:00318 REJEITADA 
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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: Parágrafos 1o., 2o. e 3o. do art. 29  
Suprimam-se os parágrafos 1o., 2o. e 3o. do  
art. 29 da Seção II do Capítulo V do Título II do projeto. 
Justificativa: 
Os dispositivos que propomos suprimir visam compatibilizar o texto proposto com o substitutivo 
aprovado pela Comissão I e garantir o princípio e constitucional da liberdade de organização 
partidária.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir os parágrafos 1o., 2o. e 3o. do art. 29.  
Entendemos que os citados dispositivos são imprescindíveis ao fortalecimento dos partidos políticos. 
   
   EMENDA:00608 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescenta parágrafo único ao art. 30:  
"Art. 30. ..................................  
Parágrafo único. Os partidos políticos não  
poderão ser dissolvidos compulsoriamente, nem  
mesmo por decisão judicial, uma vez reconhecida a  
validade de seu registro." 
Justificativa: 
Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição as disposições constantes do artigo 5°, inciso 
V, alínea c, do Anteprojeto da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da 
Mulher. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:00902 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Texto do Anteprojeto,  
para adequação do Art. 29, §§ 1o, 2o.  
Dê-se a seguinte redação ao:  
"§ 1o. - Somente poderão concorrer às  
eleições nacionais, estaduais e municipais os  
Partidos Políticos que contarem o mínimo de 5% de  
filiados em relação ao total de eleitores do País,  
distribuídos em cinco ou mais Estados, com o  
mínimo de 3% em cada um deles, proibida a filiação  
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em mais de um Partido."  
"§ 2o. - São considerados Partidos de âmbito  
nacional, e como tal gozando do privilégio de  
acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos  
recursos do fundo partidário, os que tiveram  
obtido, nas últimas eleições para a Câmara dos  
Deputados, 3% dos votos apurados ou 2% das  
cadeiras na Câmara dos Deputados." 
Justificativa: 
O Partido Político é uma instituição, que atende as necessidades de ordenação a vida em sociedade 
e em determinado lugar. Uma agremiação partidária precisa de uma aparelhagem capaz de garantir a 
execução dos propósitos que tem em mira, pois partidos são ideologias em ação, são motivados em 
organização, tem alma (a sua filosofia) e tem corpo (a sua estrutura). Os partidos políticos 
interpretam, disciplinam, coordenam e orientam os interesses, as necessidades e as aspirações 
coletivas. São as projeções políticas do povo.  
Parecer:   
   A elevação do percentual de meio para cinco por cento, como propõe a Emenda, prejudica os 
pequenos partidos.  
E a de um para três por cento também é prejudicial às pequenas agremiações partidárias. 
   
 
   EMENDA:01139 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Excluir, no Título II, Dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais, Capítulo V, Da Soberania  
Popular, Seção II, Dos Partidos Políticos, o  
§ 5o., do art. 29, item V, em sua totalidade. 
Justificativa: 
A inserção desse Inciso apresenta-se totalmente desnecessária. Com efeito, os Partidos Políticos 
encontram-se devidamente representados no Congresso Nacional, cabendo aos seus pressupostos 
tomarem a inciativa de propor a apreciação de matéria a ser transformada em norma legal. 
Além disso, o dispositivo encontra-se prejudicando por dizer respeito a matéria a ser tratada em outro 
Capítulo da Constituição.  
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir o parágrafo 5o. do art. 29 a pretexto de que o mesmo configura uma 
missão ao domínio do setor privado. Os meios eletrônicos de comunicação de massa não de 
propriedade do Estado, as empresas que os utilizam são meros concessionários e devem servir ao 
País quando assim se fizer necessário. Parecer contrário. 
   
   EMENDA:01172 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 29, inciso V  
Suprima-se o inciso V do art. 29 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
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A inserção desse Inciso apresenta-se totalmente desnecessária. Com efeito, os Partidos Políticos 
encontram-se devidamente representados no Congresso Nacional, cabendo aos seus prepostos 
tomarem inciativa de propor a apreciação de matéria a ser transformada em norma legal. 
Além disso, o dispositivo encontra-se prejudicando, por dizer respeito a matéria a ser tratada em 
outro Capitulo da Constituição.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o item V do art. 29.  
Não concordamos com os argumentos da justificação, tendo em vista que a iniciativa do partido em 
matéria constitucional e legislativa representa mais uma conquista que fortalece as agremiações 
partidárias. 
   
   EMENDA:01263 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se os itens, I, II, III, IV, V, e 1o. do artigo 29. 
Justificativa: 
O caput do artigo já obriga muitas das reinvindicações da liberdade de organização partidária. Por 
outro lado será a lei Orgânica dos Partidos Políticos, que irá regular a situação.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir os itens I a V e parágrafo 1o. do art. 29.  
Entendemos que tais dispositivos são necessários ao fortalecimento dos partidos políticos. 
   
   EMENDA:01643 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 29  
O § 5o., do Inciso V, do artigo 29, do  
projeto do relator da Comissão de Sistematização,  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 29 - Os partidos terão acesso aos meios  
de comunicação social, conforme a lei, em espaços  
e tempos iguais, quando for o caso." 
Justificativa 
A prática nos tem mostrado que existe flagrante injustiça na distribuição do tempo destinado aos 
diversos partidos.  
A proporcionalidade do tempo aos mesmos se afigura uma injustiça que precisa ser corrigida.  
A divulgação das ideias e programas exige em espaço e tempo iguais para todos os partidos, 
independente de siglas ou de representação no Congresso ou de suas proposições.  
Assim agindo, far-se-á a justiça e a Democracia será exercida mais cabalmente. 
Parecer:   
   A emenda modifica a redação do parágrafo 5o. do art. 29 e em suas linhas gerais está acolhida no 
Projeto. Favorável em parte. 
   
   EMENDA:01853 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 29 do Substitutivo:  
"Art. 29 - É livre a criação de partidos  
políticos, resguardados, na sua organização e  
funcionamento, a soberania nacional, o regime  
democrático, o pluripartidarismo, os direitos  
fundamentais da pessoa humana e os seguintes princípios:" 
Justificativa 
Não se compadece de boa técnica legislativa a divisão de um artigo pelo meio, com um ponto 
intermediário, embora haja disso alguns exemplos em nosso Código Civil, verdadeiro monumento de 
técnica jurídica.  
O defeito é facilmente sanável, obtendo-se maior harmonia da frase, com apenas um verbo 
substantivo presente, o outro conveniente disfarçado na forma participal “resguardados”. 
Parecer:   
   A emenda visa à alteração do caput do art. 29.  
Os partidos políticos, segundo Pietro Virga, "são associações de pessoas com uma ideologia ou 
interesses comuns, que, mediante uma organização estável, miram exercer influência na 
determinação da orientação política do país."  
O Projeto mantém a livre criação de partidos políticos, uma das maiores conquistas da 
redemocratização do País, e seus princípios fundamentais.  
As modificações propostas são mais de redação e não alteram sua essência.  
Em que pesem os argumentos expendidos no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da 
redação, através de algumas alterações, optamos por manter o estatuído no caput. 
   
   EMENDA:01925 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FARIAS (PMB/PE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do Art. 29 do Projeto de Constituição:  
" § 2o. - São considerados Partidos de âmbito  
nacional, e como tal gozando do privilégio de  
acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos  
recursos do fundo partidário, os que tiverem  
obtido, nas últimas eleições para a Câmara dos  
Deputados e/ou Senado Federal, um por cento dos  
votos apurados ou um por cento das cadeiras em uma  
das Casas do Congresso Nacional." 
Justificativa 
Achamos bastante compreensível a preocupação da Comissão de Sistematização ao estabelecer um 
parâmetro para que sejam considerados de âmbito nacional os Partidos Políticos. É que o não 
estabelecimento de um percentual mínimo para que os partidos alcancem aquela situação iria gerar 
uma verdadeira multiplicação de pequenas agremiações sem qualquer representatividade eleitoral, 
interferindo na propaganda eleitoral gratuita e participando, os mesmos, do fundo partidário. O que 
não conseguimos entender é a exclusão do Senado Federal para o cálculo do mencionado 
quantitativo. É fato iniludível que ambas as Casas integram o Congresso Nacional, sendo que ao 
Senado cabe a importante função de representar os Estados. Nada de mais justo que incluir o 
Senado Federal na apuração do percentual mínimo exigido às agremiações políticas com visto à 
finalidade de serem considerados de âmbito nacional. 
Parecer:   
   Pretende o autor incluir no texto do parágrafo 2o. do art. 29, após a expressão "Câmara dos 
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Deputados", a expressão "e/ou Senado Federal".  
A medida proposta é prejudicial às pequenas agremiações partidárias. 
   
   EMENDA:03428 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
acrescenta-se parágrafo único ao art. 30,  
Seção II - Partidos Políticos  
Art. 30 ....................................  
§ Único - Qualquer membro efetivo, seja do  
Diretório Municipal, Regional ou Nacional, poderá  
pedir, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, a  
extinção do Partido a que pertença, quando o mesmo  
partido político deixar de cumprir qualquer um de  
seus dispositivos programáticos. 
Justificativa: 
Os partidos políticos são ou deveriam ser entidades de sociedade civil, que com base em programas 
e princípios propõe-se, por meio de seus representantes em cargos eletivos e nos órgãos de governo, 
a realizar e executar tais propostas. 
Quando o parido político afasta-se de suas propostas básicas, rompe com os compromissos 
assumidos perante a sociedade. 
Converte-se numa agremiação fisiológica e na busca dos privilégios e benesses do poder, e portanto, 
por se tornar ilegítimo, deve ser extinto.  
Parecer:   
   A emenda trata de matéria a ser disciplinada em lei ordinária, motivo pelo qual nosso parecer é 
contrário. 
   
   EMENDA:03594 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVA EMENDADO: art. 29  
Substituam-se no projeto:  
a) parágrafo 1o. passa a ter a seguinte redação:  
"Somente poderão concorrer às eleições  
nacionais, estaduais e municípios os partidos  
políticos que contarem, respectivamente, com  
representação na Câmara dos Deputados, nas  
Assembleias Legislativas e na Câmara Municipal."  
b) Parágrafo 2o. passa a ter a seguinte redação:  
"São considerados partidos de âmbito  
nacional, e como tal gozando do privilégio de  
acesso à propaganda eleitoral gratuito e aos  
recursos do fundo partidário os que tiverem, nas  
últimas eleições legislativas, obtido  
representação na Câmara dos Deputados." 
Justificativa: 
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É indispensável a construção do Estado Democrático a formação de um amplo leque partidário, 
suscetível de expressar os interesses e aspirações de diferentes correntes de opinião. Exatamente 
por isso, não se justifica que organizações partidárias eventualmente de pequeno porte-sofram 
restrições e sejam, assim, impedidas de ampliar o espectro de atuação, através da disputa eleitoral 
em todos os planos.  
Parecer:   
   A emenda visa a dar nova redação aos parágrafos 1o. e 2o. do Art. 29, objetivando determinar que: 
a) os Partidos só concorreram a eleições nacionais, estaduais e municipais quando contarem, 
respectivamente, com representação na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, e nas 
Câmaras Municipais e que: b) só serão considerados de âmbito nacional quando representante na 
Câmara dos Deputados. Discordamos da proposta em que pesem seus inequívocos méritos porque 
desejamos imprimir no nosso Substitutivo um cunho mais liberal. Parecer contrário 
   
   EMENDA:04559 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Adequação do projeto de através de  
EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: art. 29 § 1o.  
Suprima-se o § inciso do art. 29 
Justificativa: 
Todos os democratas, em especial os comunistas, têm travado uma luta sem quartel por uma 
legislação partidária que garanta a mais ampla liberdade de organização, sem quaisquer 
interferências na vida interna dos partidos. É, pois, incompatível com essa visão a fixação de um 
número mínimo de filiados para que o partido possa obter o seu registro definitivo, como quer a atual 
legislação, ou como condição indispensável para concorrer às eleições Do ponto de vista democrático 
a organização só pode ser matéria “interna corporis” do partido político.  
Por isso julgamos que o art. 29 do projeto da Comissão de Sistematização trilha o caminho correto ao 
assegurar “a autonomia dos estatutos para disporem de regras própria de organização”, no que é 
frontalmente contrariado pelo § 1° do art. 30. Uma das regras próprias de organização é aquela que 
dá direito aos partidos de determinar, autonomamente, se desejam filiar tal ou qual percentual, acima 
ou abaixo do 0,5% que o § 1° autoritariamente pretende fixar.  
A incoerência do referido § 1° do art. 30 não para por aí. Ao tratar no Capítulo V, Seção I – Dos 
Direitos Políticos, o artigo 28, inciso II, alínea a enumera as condições de elegibilidade, a 
nacionalidade, a cidadania, a idade, o alistamento, a cidadania, a idade, o alistamento, a filiação 
partidária e o domicilio eleitoral na circunscrição, por prazo mínimo de seus meses. E o mesmo artigo 
28 enumera também em outras alíneas as situações de inelegibilidade.  
Permanecendo o § 1° do art. 30 certamente teríamos que incluir nesse art. 28, para compatibilização, 
uma nova inelegibilidade, aquela em que estarão incursos os membros dos partidos políticos que não 
alcançaram a filiação mínima de 0,5%, o que é um verdadeiro absurdo. 
Urge, pois, adequar o art. 30 pela supressão do seu § 1° às eleições, caso não seja alcançado o 
0,5%. Nova contradição pois, sabiamente, o art. 29 do Anteprojeto “veda a cassação de direitos 
políticos” e será exatamente isso que acontecerá aos militares do partido se não for atingida a filiação 
mínima. Ser-lhes-á cassado o direito de se candidatarem.  
Mas é, sobretudo do ponto de vista político que as coisas devem ser vistas. As eleições são, 
inquestionavelmente, pelo debate e pela participação que propicia, um momento em que as 
liberdades se ampliam e a democracia se alarga. E é sobretudo através de eleições que nosso povo 
tem conquistado mudanças. A própria desagregação do regime militar eleitoral instalado em 64 
deveu-se em grande parte ao voto. É, pois, o período eleitoral o mais adequado aos partidos 
políticos, através dos seus candidatos, para divulgar sua mensagem, o seu programa. É nesse exato 
momento que o eleitor, no entrechoque das ideias faz a escolha, não só do candidato, mas também 
do partido. É o instante mais indicado para o partido recrutar novos membros e filiar as pessoas que 
votam nos seus candidatos e dele se aproximam. Impor regras para um procedimento contrário, 
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exigindo antes a filiação mínima para se ter candidatos é inverter o curso natural da luta política, de 
como realmente ela ocorre na realidade. Para nós o critério só pode ser o do voto na urna.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte suprimir o parágrafo 1o. do art. 29, por considerá-lo restritivo. Por 
entender que permitir aos Partidos que se utilizem de organizações paramilitares é que é 
discricionário e restritivo, discordamos data vênia, da emenda. Parecer contrário. 
   
   EMENDA:04582 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
  Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 29  
Suprima-se do projeto o § 1o. inciso v do art. 29 
Justificativa: 
O referido parágrafo reza norma altamente restritiva e que, além do mais, está em contradição com o 
próprio caput do Art. 30, que assegura a liberdade para os partidos políticos. Ora, para um 
determinado partido político, participar dos processos eleitorais é condição da sua própria existência 
real e efetiva, não apenas cartorial. Assim, para que a liberdade de organização e ação partidária seja 
plena, impõe-se a supressão do referido parágrafo. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte suprimir o parágrafo 1o. do art. 29, por considerá-lo restritivo. Por 
entender que permitir aos Partidos que se utilizem de organizações paramilitares é que é 
discricionário e restritivo, discordamos data vênia, da emenda. Parecer contrário. 
   
   EMENDA:04649 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 29, SEÇÃO II, INCISO  
V, PARÁGRAFO 3o.  
Inclua-se no parágrafo 3o. do Inciso V, do Artigo 29, o seguinte:  
Art. 29......................................  
V - ........................................  
§ 3o. - Os efeitos por partidos que não  
tenham satisfeito às condições dos parágrafos  
anteriores não perderão o mandato, tendo os  
mesmos, um prazo de 180 (cento e oitenta dias)  
para optar por um novo partido. 
Justificativa: 
Não entendemos que a Constituição deixe de determinar a posição que o eleitor tenha que tomar, se 
a Câmara dos Deputados e composta por partidos políticos.  
Parecer:   
   O autor da emenda pretende, deixar claro, que os eleitos por Partidos que não alcancem, as 
exigências previstas, terão um prazo de 180 dias para optar por nova agremiação. Discordamos da 
inclusão da norma em questão por consagrar o óbvio.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:04920 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao Art. 39. V  
Acrescente-se § 6o. ao inciso V do art. 29, nos termos seguintes:  
§ 6o. - A lei disporá sobre a organização e o  
funcionamento dos partidos políticos, que não  
poderão ser dissolvidos compulsoriamente, nem  
mesmo por decisão judicial, uma vez registrados. 
Justificativa: 
O parágrafo objeto desta Emenda Aditiva consta ao Anteprojeto da Comissão I (art. 5º, V, “c”) e foi, 
sem razão, suprimido por essa outra Comissão. O dispositivo em foco é de inegável importância 
como garantia constitucional aos partidos políticos, que, de outra forma, ficariam expostos à 
dissolução compulsória por iniciativa do Estado.  
É de se presumir que a supressão em causa resultou de um equívoco dessa ilustrada Comissão, que, 
por força desta Emenda, terá oportunidade de corrigir a certamente involuntária extrapolação de sua 
competência.  
Parecer:   
   Muito discutível a Emenda, que torna constitucionalmente ineficaz a decisão judicial, em caso de 
dissolução de partido político.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05031 PARCIALMENTE APROVADA 
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 o inciso IV do artigo 29 
Justificativa: 
A exigência de que os partidos sejam de âmbito nacional conflita com o princípio do “caput” do artigo 
30 que diz que é livre a criação de partidos políticos e, ainda, inviabiliza a ideia de que os partidos 
políticos e, ainda, inviabiliza a ideia de que os partidos devam surgir a partir de bases. Pela redação 
do inciso IV todos os partidos que surgirem no Brasil terão que ser necessariamente grandes.  
Parecer:   
   A emenda prepugna a supressão do item IV. Por economia processual concordamos com a medida 
embora devamos assinalar que a exigência de que os Partidos sejam de âmbito nacional será 
mantida, por entendermos que essas agremiações pela sua expressão na vida democrática devem 
ter atuação em todo o território pátrio, e não apenas, em regiões. Favorável em parte. 
   
   EMENDA:05081 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   -----Emenda substitutiva ao capítulo v, seção II,  
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art. 29 e 30, do anteprojeto do relator, dando-se  
nova redação título II:  
Suprima-se, no todo, o artigo 31 e, em parte,  
o artigo 30, dando-se a Seção II, Dos Partidos  
Políticos, a seguinte nova redação:  
Dos Partidos Políticos  
Art. - 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 para militar, bem assim de  
se subordinarem a entidades ou governos estrangeiros;  
III - aquisição de personalidade jurídica de  
direito público, mediante o registro dos estatutos  
no Tribunal Superior Eleitoral, dos quais constem  
normas de fidelidade e disciplina partidária.  
IV - exigência de que os partidos sejam de  
âmbito nacional, sem prejuízo das funções  
deliberativas dos órgãos estaduais e municipais, e  
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 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   A emenda visa a substituir toda a redação do art. 29 além de suprimir o art. 30. No tocante à 
erradicação do art. 30, concordamos totalmente.  
Quanto ás alterações propostas muito delas já integram o nosso substitutivo, quanto às outras por 
uma questão de sistemática preferimos rejeitar, em que pesem seus indiscutíveis méritos.  
Favorável em parte. 
     
   EMENDA:05252 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se o item V do artigo 29. 
Justificativa: 
Reza o dispositivo atacado: 
“É assegurado a todo partido político o direito de iniciativa em matéria constitucional e legislativa.” 
Ora, tão preceito não tem qualquer ligação com a “criação de partidos políticos”, título que encima a 
matéria, ao revés, está de envolta com o processo legislativo – iniciativa das leis. 
Mesmo que ele fosse transplantado para o Capítulo pertinente, é da tradição parlamentar – não 
renegada pelos Anteprojetos – que a iniciativa das leis cabe “a qualquer membro ou comissão da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal”.  
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Sendo os parlamentares ou lídimos representantes dos partidos políticos no Congresso Nacional, 
emerge a total impertinência da norma proposta pelo substitutivo.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o item V do art. 29.  
Não concordamos com os argumentos da justificação, tendo em vista que a iniciativa do partido em 
matéria constitucional e legislativa representa mais uma conquista que fortalece as agremiações 
partidárias. 
   
   EMENDA:05276 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   Acrescentar ao parágrafo 3o, do Artigo 29,  
após a palavra mandato, a seguinte expressão:  
"mas não gozarão dos privilégios do parágrafo  
anterior", ficando assim redigido:  
Artigo 29 - ................................  
§ 3o. - Os eleitos por partidos que não  
tenham satisfeito às condições dos parágrafos  
anteriores não poderão o mandato, mas não gozarão  
dos privilégios do parágrafo segundo deste artigo. 
Justificativa: 
Do jeito que o parágrafo está redigido colide, na hermenêutica, com a graça do parágrafo segundo.  
Parecer:   
   Pretende o autor acrescentar ao parágrafo 3o. do art. 29, após a palavra mandato, a expressão 
"mas não gozarão dos privilégios do parágrafo anterior".  
Entendemos desnecessária a medida proposta, tendo em vista que o parágrafo 2o. do art. 29 trata 
dos partidos políticos, e não dos eleitos. 
   
   EMENDA:05383 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANUEL VIANA (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO A SUPRIMIR: § 5o. DO ARTIGO 29 
Justificativa: 
Diz o § 5°, do art. 29. 
- Os partidos políticos terão acesso aos meios de comunicação social, conforme a lei.  
Pretende-se, numa invasão ao domínio do setor provado, que os partidos políticos, sejam eles em 
que numero forem, tenham espaço gratuito assegurado em jornais e revistas, além do que já está 
assegurado pela legislação partidária em vigor, nas programações de rádio e TV, em cadeia, três 
vezes ao ano, durante uma hora para cada evento, na divulgação de programa e linhas partidárias.  
A proposta, no que diz respeito aos meios impressos de comunicação, constitui uma afronta ao 
próprio espírito da proposta Constitucional que é o de assegurar a liberdade empresarial. Constitui, 
ainda, uma violação do direito de editar, que é parte e alma do direito de informar e ser informado.  
Os partidos, aliás, podem, inclusive, conforme assegura a Constituição em vigor e está contido no 
projeto, independente de licença, editar jornais e revistas, sem qualquer tipo de ingerência ou 
censura. 
É a razão da emenda. 
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Parecer:   
   A emenda pretende suprimir o parágrafo 5o. do art. 29 a pretexto de que o mesmo configura uma 
invasão ao domínio do setor privado. Os meios eletrônicos de comunicação de massa são de 
propriedade do Estado, as empresas que os utilizam são meras concessionárias e devem servir ao 
País, quando assim se fizer necessário. Parecer contrário. 
   
   EMENDA:05900 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   ACRESCENTAR ao art. 29, mais um parágrafo,  
sob o ordinal sexto, com a seguinte redação:  
"Artigo 29. .........................  
§ 6o. Os partidos com representação na  
Câmara Federal e no Senado da República terão  
acesso, mediante informação das autoridades  
governamentais, aos planos e programas de  
interesse público." 
Justificativa: 
Dar mais autonomia e mobilidade aos partidos políticos, de modo a que possam desempenhar as 
suas atividades fiscalizadoras com mais proficiência e autoridade. 
Parecer:   
   A ideia contida na emenda já foi objeto de outras e é digna de consideração, entendemos, entanto, 
que pode ser tratada em legislação ordinária. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05901 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   SUBSTITUIR o § 3o., do artigo 29, pela seguinte redação:  
"Art. 29 - ..................................  
§ 3o. - A lei disporá sobre a forma de  
indenização aos partidos políticos por despesas  
que efetuarem com a manutenção de suas funções  
permanentes e por gastos com atividades eleitorais." 
Justificativa 
Tornar a redação mais consentânea com as disposições do Artigo 29, incisos e parágrafos. 
Parecer:   
   A emenda, data vênia, em nada modifica o parágrafo 4o. do Art. 29. Trata-se apenas de uma 
questão redacional. Parecer favorável em parte. 
   
   EMENDA:05902 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   ACRESCENTAR os incisos VI, VII e VIII ao  
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Artigo 29, com a seguinte redação:  
"Artigo 29 ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
VI - atuação na como instrumento de expressão  
dos objetivos nacionais juntos aos Poderes do  
Estado;  
VII - participação na administração dos  
negócios públicos, mediante a formulação de  
alternativas para execução de projetos governamentais;  
VIII - promoção de ampla divulgação dos  
respectivos estatutos e programas, de modo a  
tornar conhecidos os ideais e os objetivos partidários. 
Justificativa: 
Dar aos partidos políticos estruturas mais adequadas ao preceituado no Artigo 29. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:05903 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   SUBSTITUIR o caput do Artigo 29, pela seguinte redação:  
"Artigo 29 - É livre a criação de partidos  
políticos. Sua organização e funcionamento  
resguardado a soberania nacional, o regime  
representativo e democrático, pluripartidarismo e  
os direitos da pessoa humana, o observados os  
seguintes princípios:"  
I - ........................................  
II - ........................................ 
Justificativa 
O objetivo é dar uma estrutura mais adequada ao preceituado no Artigo 29, com uma redação mais 
consentânea aos princípios que regerão os procedimentos de criação, organização e funcionamento 
dos partidos políticos. 
Parecer:   
   A emenda visa à alteração do caput do art. 29.  
Os partidos políticos, segundo Pietro Virga, "são associações de pessoas com uma ideologia ou 
interesses comuns, que, mediante uma organização estável, miram exercer influência na 
determinação da orientação política do país."  
O Projeto mantém a livre criação de partidos políticos, uma das maiores conquistas da 
redemocratização do País, e seus princípios fundamentais.  
As modificações propostas são mais de redação e não alteram sua essência.  
Em que pesem os argumentos expendidos no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da 
redação, através de algumas alterações, optamos por manter o estatuído no caput. 
   
   EMENDA:06497 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 101  

 

Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se aos artigos 29 e 30 do Projeto e seguinte redação:  
Art. - Os partidos são os instrumentos de  
participação do povo na instituição, organização,  
composição e funcionamento dos órgãos do Poder. É  
livre a sua criação e operação, nos termos da lei  
que, entre outros, consignará os seguintes princípios:  
I - pluripartidarismo;  
II - resguardo da soberania nacional e do regime democrático;  
III - defesa dos direitos da pessoa humana;  
IV - livre associação;  
V - proibição de organização paramilitar;  
VI - proibição de subordinação a entidade ou governo estrangeiro;  
VII - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro;  
VIII - atuação permanente;  
IX - caráter nacional;  
X - registro no Tribunal Superior Eleitoral na forma estabelecida em lei;  
XI - manutenção do registro e funcionamento  
condicionados à votação obtida, de acordo com o  
que dispuser a lei complementar;  
XII - prestação de contas ao Tribunal de  
Contas da União através do balanço financeiro e  
patrimonial do exercício;  
XIII - Acesso aos meios de comunicação social conforme a lei;  
XIV - direito a ressarcimento, na forma da  
lei, das despesas com suas campanhas eleitorais e  
atividades permanentes; 
Justificativa: 
A proposta visa elevar à categoria de norma constitucional apenas os princípios básicos da 
organização partidária, deixando a regulamentação para a Lei. 
Parecer:   
   A emenda visa à alteração do caput do art. 29.  
Os partidos políticos, segundo Pietro Virga, "são associações de pessoas com uma ideologia ou 
interesses comuns, que, mediante uma organização estável, miram exercer influência na 
determinação da orientação política do país."  
O Projeto mantém a livre criação de partidos políticos, uma das maiores conquistas da 
redemocratização do País, e seus princípios fundamentais.  
As modificações propostas são mais de redação e não alteram sua essência.  
Em que pesem os argumentos expendidos no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da 
redação, através de algumas alterações, optamos por manter o estatuído no caput. 
   
   EMENDA:07211 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. 29.  
Acrescente-se inciso ao art. 29:  
"VI - É obrigatório a participação de, no  
mínimo 3/4 (três quartos) de brasileiros natos,  
sob pena do indeferimento do pedido de registro." 
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Justificativa: 
Não é admissível que a formação de Partidos Políticos de brasileiros naturalizados pela ação do 
quinquênio constitucional. Tal formulação poderia ensejar a formação de verdadeiros Partidos 
Políticos alienígenas. Assim, aviltar-se um certo temperamento, de modo a indicar proporcionalidade 
que preserve essas pessoas jurídicas de Direito Público.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:07328 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 ao § 5o., do Inciso V, do Artigo 29,  
do Projeto de Constituição do Relator da Comissão  
de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 29 § 5o., Inciso V Os partidos  
políticos terão acesso aos meios de comunicação  
social, conforme a lei, em espaços e tempos  
iguais, quando for o caso." 
Justificativa 
A prática nos tem mostrado que existe flagrante injustiça, na distribuição do tempo destinado aos 
diversos partidos.  
A proporcionalidade do tempo aos mesmos se nos afigura aberração sob a ótica democrática que 
precisa ser corrigida.  
A divulgação das ideias e programas exige um espaço e tempo iguais para todos os partidos, 
independente de siglas ou de representação no Congresso ou de suas proporções.  
Contemplar todos os partidos com tempos e espaços iguais, quando for o caso meios de 
comunicação social é medida de justiça que se faz necessária, em que a Democracia será exercida 
mais cabalmente.  
Parecer:   
   A emenda modifica a redação do parágrafo 5o. do art. 29 e em suas linhas gerais está acolhida no 
Projeto. Favorável em parte. 
   
   EMENDA:07411 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVOI EMENDADO: Artigo 29, inciso V, § 4o.  
Art. 29 - .....................  
V - .............................  
§ 4o. - É facultado aos partidos políticos  
receberem quaisquer contribuições ou doações de  
pessoas físicas ou jurídicas, desde que declaradas  
e contabilizadas pelas partes.  
Igualmente, na forma que a lei estabelecer, a  
União ressarcirá os partidos políticos pelas  
despesas com suas campanhas eleitorais e  
atividades permanentes. 
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Justificativa 
A norma visa alcançar a transparência que se deseja no processo eleitoral democrático. A proibição 
dessas doações enseja expedientes indiretos de obtenção de recursos não contabilizados. 
Parecer:   
   A emenda amplia a forma de contribuições que os partidos poderão receber e cogita da respectiva 
prestação de contas, sob esse ângulo entendemos tratar-se de matéria a ser tratada em lei ordinária, 
quanto a parte final está atendida em nossa proposta. Favorável em parte. 
   
   EMENDA:07630 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 29, "caput", dê-se a redação abaixo,  
suprimindo-se os incisos e parágrafos do citado  
artigo 29, bem como o artigo 30.  
Art. 29 - É livre a criação, fusão,  
incorporação, funcionamento e extinção dos  
partidos políticos na forma da lei, e dos  
estatutos. Na sua organização e funcionamento,  
serão resguardados a soberania nacional, o regime  
democrático, o pluripartidarismo e os direitos  
fundamentais da pessoa humana. É assegurada a  
filiação partidária a todo cidadão. 
Justificativa 
A Constituição da França trata dos Partidos Políticos em apenas um artigo, o 4º, e a da Itália, em 
dois, os art. 49 e 98. Apenas o essencial deve figurar no texto constitucional. 
Parecer:   
   A emenda visa à alteração do caput do art. 29.  
Os partidos políticos, segundo Pietro Virga, "são associações de pessoas com uma ideologia ou 
interesses comuns, que, mediante uma organização estável, miram exercer influência na 
determinação da orientação política do país."  
O Projeto mantém a livre criação de partidos políticos, uma das maiores conquistas da 
redemocratização do País, e seus princípios fundamentais.  
As modificações propostas são mais de redação e não alteram sua essência.  
Em que pesem os argumentos expendidos no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da 
redação, através de algumas alterações, optamos por manter o estatuído no caput. 
   
   EMENDA:07783 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 29  
Suprimam-se do Projeto:  
1) O § 1o. do Art. 29  
2) O § 2o. do Art. 29  
3) O § 3o. do Art. 29  
4) O § 4o. do Art. 29  
5) O § 5o. do Art. 29 
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Justificativa: 
Toda a matéria ventilada nos parágrafos suprimidos é matéria de lei ordinária.  
Parecer:   
   O ilustre Autor da emenda propõe a supressão de todos os parágrafos do Art. 29, a pretexto de que 
a matéria por eles disciplinada deveria ser objeto de lei ordinária. Temos reiterado que dada a 
relevante atuação dos Partidos Políticos na consecução dos objetivos democráticos merecem os 
mesmos, tratamento constitucional diferenciado. Os parágrafos em tela cogitam de assuntos de maior 
significação para a vida dessas agremiações políticas, parecer contrário. 
   
   EMENDA:07784 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 29  
Os itens I, II, III, IV, V do Projeto, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 29 .......................... 
I - É direito do cidadão associar-se,  
livremente, a partido político;  
II - é vedado ao partido político a  
utilização de organizações paramilitares, bem como  
a subordinação a entidades ou governos estrangeiros;  
III - É assegurada ao partido político a  
personalidade jurídica mediante o registro dos  
seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.  
IV - É obrigatória a atuação permanente em  
âmbito nacional, sem prejuízo das deliberações dos  
órgãos estaduais e municipais.  
V - É garantida aos partidos políticos a  
iniciativa em matéria constitucional e legislativa. 
Justificativa: 
A Emenda é de redação. Parece que a proposta atende melhor a técnica legislativa.  
Parecer:   
   Propõe o autor nova redação para os itens I a V do art. 29, a fim de que os citados dispositivos 
fiquem dentro dos padrões da melhor técnica legislativa.  
A técnica legislativa empregada em sua redação não merece reparos. 
   
   EMENDA:07785 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 29  
O Art. 29 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 29 - É livre a criação de partidos  
políticos. A lei disciplinará sua organização e  
funcionamento de modo a resguardar a soberania  
nacional, o regime democrático, o pluralismo  
partidário e os direitos fundamentais da pessoa  
humana, observados os seguintes princípios: 
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Justificativa 
A emenda é mais de redação do que de fundo. Parece que a previsão legal para estabelecer o 
regime partidário deve ser expressa. A redação do projeto, tanto quanto a proposta nesta emenda 
não difere em profundidade. 
Parecer:   
   A emenda visa à alteração do caput do art. 29.  
Os partidos políticos, segundo Pietro Virga, "são associações de pessoas com uma ideologia ou 
interesses comuns, que, mediante uma organização estável, miram exercer influência na 
determinação da orientação política do país."  
O Projeto mantém a livre criação de partidos políticos, uma das maiores conquistas da 
redemocratização do País, e seus princípios fundamentais.  
As modificações propostas são mais de redação e não alteram sua essência.  
Em que pesem os argumentos expendidos no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da 
redação, através de algumas alterações, optamos por manter o estatuído no caput. 
   
   EMENDA:07787 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 30  
Suprima-se do projeto:  
O Art. 30 
Justificativa 
Tudo aquilo que se contem no art. 30. Já está previsto no art. 29, caput. A lei que disciplinar a 
organização, a criação e o funcionamento do partido político regulará, também, a fusão, a 
incorporação e a extinção. Não há a necessidade de assegurar na Constituição “a autonomia dos 
estatutos” em matéria partidária que, de resto, não existe em caráter absoluto. 
Parecer:   
   A emenda propugna a supressão do Art. 30 do Projeto, sob a alegação de que a matéria ali tratada 
faz parte do caput do Art. 29. Concordamos com a proposta homem louvável. 
   
   EMENDA:07976 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 29, INCISO V, § 4o.  
Art. 29 - ............................ 
V - .................................... 
§ 4o. - É facultado aos partidos políticos  
receberem quaisquer contribuições ou doações  
de pessoas físicas ou jurídicas, desde  
que declaradas e contabilizadas pelas partes.  
Igualmente, na forma que a lei  
estabelecer, a União ressarcirá os  
partidos políticos pelas despesas com  
suas campanhas eleitorais e atividades permanentes. 
Justificativa: 
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A norma visa alcançar a transparência que se deseja no processo eleitoral democrático. A proibição 
dessas doações enseja expedientes indiretos de obtenção de recursos não contabilizados.  
Parecer:   
   A regra que se pretende oferecer ao § 4o do art. 29 do projeto constitui, à toda evidência, preceito 
próprio da legislação eleitoral ordinária, razão pela qual somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:08099 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 29.  
Dê-se ao Artigo 29, do Projeto de  
Constituição, que trata dos Partidos Políticos, a  
seguinte redação:  
"Art. 29 - É livre a criação de Partidos  
Políticos. Na sua organização e funcionamento  
serão assegurados a soberania nacional, o regime  
democrático, o pluripartidarismo e os direitos  
fundamentais da pessoa.  
Parágrafo Único - Lei ordinária regulamentará  
e disciplinará a matéria". 
Justificativa: 
A referência constitucional deve ser genérica, deixando à lei ordinária o tratamento mais detalhado da 
questão.  
A emenda visa a sintetizar a matéria da Seção dos partidos políticos, deixando-se, á lei a solução de 
inúmeras questões presentes no Projeto, pois a Constituição não é o instrumento adequado para 
estabelecer os mecanismos regulamentadores e disciplinadores da matéria.  
Parecer:   
   A emenda visa à alteração do caput do art. 29.  
Os partidos políticos, segundo Pietro Virga, "são associações de pessoas com uma ideologia ou 
interesses comuns, que, mediante uma organização estável, miram exercer influência na 
determinação da orientação política do país."  
O Projeto mantém a livre criação de partidos políticos, uma das maiores conquistas da 
redemocratização do País, e seus princípios fundamentais.  
As modificações propostas são mais de redação e não alteram sua essência.  
Em que pesem os argumentos expendidos no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da 
redação, através de algumas alterações, optamos por manter o estatuído no caput. 
   
   EMENDA:08215 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO PÁDUA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 29, INCISO V, § 4o.  
Art. 29 - ..................................  
V - ........................................  
§ 4o. - É facultado aos partidos políticos  
receberem quaisquer contribuições ou doações de  
pessoas físicas ou jurídicas, desde que declaradas  
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e contabilizadas pelas partes.  
Igualmente, na forma que a lei estabelecer, a  
União ressarcirá os partidos políticos pelas  
despesas com suas campanhas eleitorais e  
atividades permanentes. 
Justificativa: 
A norma visa alcançar a transparência que se deseja no processo eleitoral democrático. A proibição 
dessas doações enseja expedientes indiretos da obtenção de recursos não contabilizados.  
Parecer:   
   A emenda amplia a forma de contribuições que os partidos poderão receber e cogita da respectiva 
prestação de contas, sob esse ângulo entendemos tratar-se de matéria a ser tratada em lei ordinária, 
quanto a parte final está atendida em nossa proposta. Favorável em parte. 
   
   EMENDA:08233 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Título II, Capítulo V, seção II- Dos Partidos Políticos:  
Emenda Modificativa: modifica-se o § 4o., V do artigo 29.  
§ 4o. Lei disporá sobre as condições em que o  
orçamento contemplará subsídio para os Partidos Políticos. 
Justificativa 
O texto original vinculando o substitutivo ao gasto eleitoral distorcerá tal aplicação. 
Na verdade, cumpre apoiar as atividades dos Partidos Políticos permanentemente. Os critérios 
(Cz$/voto, ou etc.) serão fixados em lei. 
Parecer:   
   A emenda, data vênia, em nada modifica o parágrafo 4o. do Art. 29. Trata-se apenas de uma 
questão redacional. Parecer favorável em parte. 
   
   EMENDA:08852 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o texto do § 1o. do art. 29. 
Justificativa: 
O caput do art. 29 consagra a liberdade na criação dos partidos. Os incisos do mesmo dispositivo 
fixam as normas fundamentais a serem observadas, na organização e no funcionamento dos 
partidos.  
Por que, então, estabelecer o cerceamento nos parágrafos? 
Ou se adota a liberdade com clareza ou então não se adota a liberdade. A contradição do Projeto é 
patente e precisa ser eliminada.  
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão do parágrafo 1o. do art. 29.  
A exigência estabelecida no citado dispositivo é mínima e suscetível de ser satisfeita por qualquer 
partido organizado, inclusive as pequenas agremiações partidárias.  
Não tem condições de concorrer às eleições o partido que não conseguir esse percentual. 
   
   EMENDA:09063 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATICA  
DISPOSITIVO EMENDADOS: art. 29 e seus parágrafos e art. 30  
Dê-se aos artigos 29 e seus parágrafos e 30, a seguinte redação:  
"Art. 29 - É livre a criação de partidos  
políticos, respeitados os seguintes princípios:  
I - o funcionamento dos partidos políticos  
depende de prévio registro de seu Programa e  
Estatutos perante a Justiça Eleitoral;  
II - os partidos não poderão ser dissolvidos  
compulsoriamente, nem mesmo por decisão judicial,  
uma vez reconhecida a validade de seu registro;  
III - é assegurado a todo partido político o  
direito de iniciativa em matéria constitucional e legislativa;  
IV - sejam considerados de âmbito nacional.  
§ 1o. - São considerados partidos de âmbito  
nacional, e como tal gozando do privilégio de  
acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos  
recursos de fundo partidário, os que estiverem  
organizados em pelo menos a metade das unidades da  
Federação ou que tenham representação no Congresso Nacional;  
§ 2o.- Os partidos políticos terão acesso aos  
meios de comunicação social conforme a lei.  
Art. 30 - A fusão e incorporação dos partidos  
serão disciplinadas em lei, assegurada a autonomia  
dos estatutos para disporem quanto a regras  
próprias de organização, funcionamento e consulta  
prévia aos filiados sobre decisões partidárias". 
Justificativa: 
Essa emenda tem como objetivo assegurar a livre e plena organização partidária no país, condição 
essencial para a manutenção de um regime efetivamente democrático. Consideramos que, embora 
com a introdução de algumas limitações que devem ser cumpridas pelos partidos, para assegurar-
lhes a condição de agremiações de âmbito nacional, a formulação que apresentamos garantia a 
plena liberdade de organização partidária, contribui para o fortalecimento dos partidos políticos e, ao 
mesmo tempo, evita a proliferação de legendas de aluguel.  
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação para os artigos 29 e 30 sob o argumento de que se faz mister 
"assegurar a livre e plena organização partidária no País". Não podemos acolhê-la primeiro porque a 
maioria de seus conceitos integram nossa proposta; segundo por uma questão de ordenamento e 
sistemática.  
Favorável em parte. 
   
   EMENDA:09167 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (Supressiva)  
Suprima-se o texto do § 3o. do art. 29. 
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Justificativa: 
É inaceitável a solução contida nesse texto do Projeto. 
Vivemos novos tempos. Não podemos pensar mais em termos de supressão de representação 
partidária legitimamente obtida. Aqui não se cassa o representante, mas cassa-se o partido. 
Eliminaremos o cerceamento! 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o parágrafo 3o. do art. 29.  
O disposto no citado dispositivo fortalece os partidos políticos. 
   
   EMENDA:09170 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CAMPOS (PFL/MG) 
Texto:   
EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 29, inciso v, § 4o  
Art. 29. - ..................................  
V - ........................................  
§ 4o. - É facultado aos partidos políticos  
receberem quaisquer contribuições ou doações de  
pessoas físicas ou jurídicas, desde que declaradas  
e contabilizadas pelas partes. Igualmente, na  
forma que a lei estabelecer, a União ressarcirá os  
partidos políticos pelas despesas com suas  
campanhas eleitorais e atividades permanentes. 
Justificativa: 
A norma visa alcançar a transparência que se deseja no processo eleitoral democrático. A proibição 
dessas doações enseja expedientes indiretos de obtenção de recursos não contabilizados.  
Parecer:   
   A emenda amplia a forma de contribuições que os partidos poderão receber e cogita da respectiva 
prestação de contas, sob esse ângulo entendemos tratar-se de matéria a ser tratada em lei ordinária, 
quanto a parte final está atendida em nossa proposta. Favorável em parte. 
   
   EMENDA:09548 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   O inciso I do art. 29 do Projeto passa a vigorar com a seguinte redação:  
"I - filiação partidária assegurada a todo  
cidadão no pleno gozo dos seus direitos políticos.  
Os militares, enquanto em efetivo serviço, não  
poderão estar filiados a Partidos Políticos,  
exceto os das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros." 
Justificativa: 
O impedimento deve ficar restrito às Forças Armadas pela sua neutralidade partidária. 
Os Policiais Militares devem ter esse direito porque suas funções são eminentemente policiais, 
fixando que estão em comunidades das quais participam automaticamente.  
Parecer:   
   Pretendemos suprimir o item I do art. 29 em nossa proposta por entender que a matéria nela 
tratada deve ser objeto de lei ordinária. Ora, como a emenda visa justamente a alterar o aludido item, 
nosso parecer é contrário. 
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   EMENDA:09577 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   
   Excluir, no Título II, dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais. Capítulo V, Da Soberania  
Popular, Seção II, dos Partidos Políticos, o  
parágrafo 5o., do art. 29, em sua totalidade. 
Justificativa: 
Diz o § 5°, do art. 29, item V.  
- Os partidos políticos terão acesso aos meios de comunicação social, conforme a lei. 
Pretende-se, numa invasão ao domínio do setor privado, que os partidos políticos, sejam eles em que 
número forem, tenham espaço gratuito assegurado em jornais e revistas, além do que já está 
assegurado pela legislação partidária em vigor, nas programações de rádio e TV, em cadeia, três 
vezes ao ano, durante uma hora para cada evento, na divulgação de programas e linhas partidárias.  
A proposta, no que diz respeito aos meios impressos de comunicação, constitui uma afronta ao 
próprio espírito da proposta Constitucional que é o de assegurar a liberdade empresarial. Constitui, 
ainda, uma violação do direito de editar, que é parte e alma do direito de informar a ser informado. 
Os partidos, aliás, podem, inclusive, conforme assegura a Constituição em vigor e está contido no 
anteprojeto atual, independente de licença, editar jornais e revistas, sem qualquer tipo de ingerência 
ou censura. 
Por fim, no art. 406 do Projeto de Constituição já está previsto que os partidos políticos terão acesso 
ao rádio e a televisão, conforme já ocorre nos dias de hoje, tornando-se desnecessário a manutenção 
do referido parágrafo.  
E a razão da emenda.   
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir o parágrafo 5o. do art. 29 a pretexto de que o mesmo configura uma 
missão ao domínio do setor privado. Os meios eletrônicos de comunicação de massa não de 
propriedade do Estado, as empresas que os utilizam são meros concessionários e devem servir ao 
País quando assim se fizer necessário. Parecer contrário. 
   
   EMENDA:10116 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 29  
O parágrafo primeiro do Art. 29 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 29......................................  
§ 1o. - Somente poderão concorrer às eleições  
nacionais, estaduais e municipais os partidos  
políticos que contarem o mínimo de um por cento de  
filiados em relação ao total de eleitores no País,  
do Estado, do Município ou do Distrito,  
respectivamente, proibida a filiação em mais de um partido. 
Justificativa: 
Os partidos precisam satisfazer a exigência legal e um número de militantes filiados que lhes deem 
personalidade e representatividade para concorrerem às eleições em qualquer âmbito. 
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É o que se pretende ao estabelecer como condição contarem com um por cento de filiados em 
relação ao total de eleitores do País, do Estado e do Município ou Distrito.  
Parecer:   
   Pretende o autor elevar de meio para um por cento de filiados, o percentual exigido pelo parágrafo 
1o. do art. 29, para que um partido possa concorrer às eleições.  
Somos pelo percentual de meio por cento, a fim de que os pequenos partidos não sejam 
prejudicados. 
   
   EMENDA:10117 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 29  
O parágrafo segundo do Artigo 29 do Projeto  
de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 29......................................  
§ 2o. - São considerados partidos de âmbito  
nacional, e como tal gozando do privilégio de  
acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos  
recursos do fundo partidário, os que tiverem  
obtido, nas últimas eleições para a Câmara Federal  
um e meio por cento dos votos apurados ou um por  
cento das cadeiras na Câmara Federal. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pretende o autor elevar de um para um e meio por cento o percentual exigido para um partido ser 
considerado de âmbito nacional.  
A medida proposta prejudica os pequenos partidos políticos. 
   
   EMENDA:10214 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (supressiva) - TÍTULO II, CAPÍTULO V, SEÇÃO II  
Suprima-se o texto do § 2o. do art. 29. 
Justificativa: 
Por que a restrição consagrada nesse parágrafo? O princípio é o que se contém no caput do artigo. 
Vamos caminhar para a liberdade partidária.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o parágrafo 2o. do art. 29.  
Tal dispositivo não fere o princípio de liberdade de criação dos partidos políticos.  
O melhor aferidor de uma representatividade é o voto apurado em eleições gerais. Entendemos que o 
citado dispositivo estabeleceu os melhores critérios para caracterizar um partido de âmbito nacional. 
   
   EMENDA:10320 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO TORRES (PTB/AL) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO:  
artigo 29, inciso V, § 4o.  
Art. 29 - ........................ 
V - ............................... 
§ 4o. - É facultado aos partidos políticos  
receberem quaisquer contribuições ou doações de  
pessoas físicas ou jurídicas, desde que declaradas  
e contabilizadas pelas partes.  
Igualmente, na forma que a lei estabelecer, a  
União ressarcirá os partidos políticos pelas  
despesas com suas campanhas eleitorais e  
atividades permanentes. 
Justificativa: 
A Norma Visa alcançar a transparência que se deseja no processo eleitoral democrático. A proibição 
dessas doações enseja expedientes indiretos de obtenção de recursos não contabilizados.  
Parecer:   
   A emenda amplia a forma de contribuições que os partidos poderão receber e cogita da respectiva 
prestação de contas, sob esse ângulo entendemos tratar-se de matéria a ser tratada em lei ordinária, 
quanto a parte final está atendida em nossa proposta. Favorável em parte. 
   
   EMENDA:10361 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 29.  
O artigo 29 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 29 - É livre a criação de partidos  
políticos. Na sua organização e funcionamento,  
disciplinados em lei, serão resguardados a  
soberania nacional, o regime democrático, o  
pluripartidarismo e direitos fundamentais da  
pessoa humana, observados ainda os seguintes princípios:" 
Justificativa: 
A alteração proposta pela presente emenda, possibilita a supressão do artigo 30, tendo em vista que 
a Lei Orgânica dos Partidos Políticos tratará obviamente da criação, fusão incorporação e extinção 
dos mesmos, sendo, portanto redundante o disposto nesse artigo, bastando que sejam incluídas no 
artigo 29, as expressões, “disciplinando em lei”. Essas as razões que justificam a aprovação da 
presente emenda.  
Parecer:   
   A emenda visa à alteração do caput do art. 29.  
Os partidos políticos, segundo Pietro Virga, "são associações de pessoas com uma ideologia ou 
interesses comuns, que, mediante uma organização estável, miram exercer influência na 
determinação da orientação política do país."  
O Projeto mantém a livre criação de partidos políticos, uma das maiores conquistas da 
redemocratização do País, e seus princípios fundamentais.  
As modificações propostas são mais de redação e não alteram sua essência.  
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Em que pesem os argumentos expendidos no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da 
redação, através de algumas alterações, optamos por manter o estatuído no caput. 
   
   EMENDA:10377 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do Art. 30  
Suprima-se a redação do artigo 30 do Projeto de Constituição: 
Justificativa: 
Com a inclusão das expressões “disciplinados em lei”, no “caput” do artigo 29, desnecessária seria a 
redação do artigo 30, justificando-se com isso a sua supressão do Projeto de Constituição.  
Parecer:   
   A emenda propugna a supressão do Art. 30 do Projeto, sob a alegação de que a matéria ali tratada 
faz parte do caput do Art. 29. Concordamos com a proposta parecer favorável. 
   
   EMENDA:10434 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 30 do Projeto de Constituição  
da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
Art. 30 - Cada partido disciplinará em seus  
estatutos suas regras próprias de organização,  
funcionamento e consulta prévia aos seus filiados  
sobre decisões partidárias, bem como traçará as  
normas para sua própria extinção ou para sua fusão  
com outro partido ou sua incorporação em outro. 
Justificativa: 
O art. 29 garante a liberdade de criação e funcionamento dos partidos políticos, e define os princípios 
gerais a serem observados. Não há porque exigir leis que disciplinem sua criação e fusão ou 
incorporação ou extinção. Ao contrário, cada partido deve ter um funcionamento compatível com seu 
programa e com seus objetivos, e definir nos seus estatutos as condições para sua extinção ou para 
sua fusão ou incorporação.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:10579 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 29, § 4o.  
Art. 29 ..................................... 
§ 4o. - É facultado aos partidos políticos  
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receberem quaisquer contribuições ou doações de  
pessoas físicas ou jurídicas, desde que declaradas  
e contabilizadas pelas partes. Igualmente, na  
forma que a lei estabelecer, a União ressarcirá os  
partidos políticos pelas despesas com suas  
campanhas eleitorais e atividades permanentes. 
Justificativa: 
A norma visa alcançar a transparência que se deseja no processo eleitoral democrático. A proibição 
dessas doações enseja expedientes indiretos de obtenção de recursos não contabilizados.  
Parecer:   
   A emenda amplia a forma de contribuições que os partidos poderão receber e cogita da respectiva 
prestação de contas, sob esse ângulo entendemos tratar-se de matéria a ser tratada em lei ordinária, 
quanto a parte final está atendida em nossa proposta. Favorável em parte. 
   
   EMENDA:10718 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título II - Capítulo V - Seção II  
"Suprima-se o texto do § 3o. do art. 29", renumerando-se os demais: 
Justificativa: 
Esta emenda é decorrência de outras, também supressivas, que ofereci em relação aos textos dos §§ 
1° e 2° do art. 29. Se adotadas tais emendas, a presente deverá ser necessariamente acolhida.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o parágrafo 3o. do art. 29.  
O disposto no citado dispositivo fortalece os partidos políticos. 
   
   EMENDA:10998 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 29, o parágrafo 4o., renumerando-se o seguinte: 
Justificativa: 
Apesar de ninguém poder provar, é notório que as campanhas eleitorais no país são altamente 
dispendiosas. E se o são, é porque tem gente que municia financeiramente os candidatos e, 
consequentemente, os partidos. 
Desta forma, dispensa-se uma ajuda do governo aos partidos políticos, que podem, pelo que foi 
citado acima, sobreviver muito bem.  
Além do mais, esses recursos poderiam ser destinados a outros setores, primordialmente no campo 
social, onde as necessidades são crescentes.  
Parecer:   
   A emenda visa a erradicar o parágrafo 4o. do art.29, com vistas à dispensar a ajuda oficial dos 
partidos. Entendemos, todavia, que os Partidos Políticos prestam relevantes serviços aos regimes 
democráticos. Além do mais a falta de subsídio oficial implicaria em deixar os partidos a 
disposição dos caprichos e do personalismo dos financiadores o que acabariam deturpando sua 
atuação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11111 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dê-se nova redação ao § 5o. do art. 29.  
§ 5o. - Os partidos políticos terão acesso  
aos meios de comunicação social, constituídos  
pelas emissoras de rádio e televisão, em carácter  
obrigatório, cabendo a Justiça Eleitoral  
determinar o calendário, fixar o horário em cadeia  
nacional e tomar as demais providências. 
Justificativa 
Os meios de comunicação exercem papel relevante no mundo moderno. 
Levando-se em conta as características territoriais e populacionais brasileiras, chega-se à conclusão 
que as informações podem ser levadas, de modo rápido e eficiente, a todo o povo brasileiro, somente 
pelas cadeias de rádio e televisão.  
Quando defendemos a existência de partidos políticos fortes, de caráter nacional, findados em 
princípios programáticos e ideias calaras, não podemos imaginar esse fortalecimento sem o concurso 
das comunicações. 
Parecer:   
   A maioria das alterações contidas na emenda envolvem matéria da competência de lei ordinária, as 
demais em sua essência estão atendidas em nossa proposta. 
   
   EMENDA:11163 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Acresça-se ao final do item I do atual art. 29 (com proposta de Emenda para passar a artigo  
30), da Seção II (Dos Partidos Políticos) do  
Capítulo V do Título II, esta frase:  
"I - filiação partidária assegurada a todo  
cidadão no pleno gozo dos seus direitos políticos,  
vedada a filiação a mais de um partido;" 
Justificativa 
A vedação à filiação do eleitor a mais de um partido político, ao mesmo tempo, constava a parte final 
do texto do § 1º do ex-art. 29 – e, na transposição para artigo 30 foi inadvertidamente omitida, o que 
agora se corrige propondo a inclusão daquele restritivo no item I, já agora do novo art. 30. 
Parecer:   
   A emenda em tela está atendida parcialmente em nossa proposta. Parecer favorável em parte. 
   
   EMENDA:11164 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Dê-se nova redação ao art. 30 da Seção II  
(Dos Partidos Políticos), do Capítulo V do Título  
II - em complemento à Emenda ao art. 29 (à parte), como segue:  
"Art. 30 - Os partidos políticos resguardarão  
a soberania nacional, o regime democrático, o  
pluripartidarismo e os direitos fundamentais da  
pessoa humana e obedecerão ainda aos seguintes princípios:  
I - filiação partidária assegurada a todo  
cidadão no pleno gozo dos direitos políticos;  
II - proibição de utilizar organização paramilitar;  
III - proibição de se subordinarem ou  
vincularem a entidades ou Governos estrangeiros;  
IV - exigência de que sejam os partidos de  
âmbito nacional e tenham atuação doutrinária e  
programática permanentemente;  
V - início de atividades políticas somente  
após concessão do registro do estatuto no Tribunal  
Superior Eleitoral."  
Em consequência, o disposto no item V (5o)  
passará a constituir novo parágrafo (5o) deste  
art. 30, com reordenamento de suas posições no  
texto, conforme Emenda Modificativa à parte. 
Justificativa: 
Em consequência da Emenda ao art. 29 (à parte), foram transpostos para o art. 30 os itens sob o art. 
29 – mas com supressão do item V do art. 29, do Projeto, item que passará a ser um novo parágrafo 
(5°) deste artigo 30, no reordenamento desses parágrafos em Emenda específica, à parte.  
Nesta Emenda foram desdobradas as disposições normativas reunidas no mesmo item II (do Projeto) 
em dois itens distintos (II e III), por serem matérias diferentes; foi resumida a regra inserida no item IV 
(do Projeto) em nova redação, aqui item V. 
Pretendeu-se, nestas duas Emendas (aos artigos 29 e 30 e as item), das sequencia mais lógica às 
mesmas a serem obedecidas pelos partidos políticos. 
V. Emenda que reordena os parágrafos do art. 30.  
Parecer:   
   O ilustre signatário da emenda propõe um reordenamento da Seção II dos Partidos Políticos. 
Acontece que a maioria das sugestões contidas em sua proposta estão acolhidas em nosso Projeto, 
motivo pelo qual preferimos por uma questão de sistemática e de ordenamento manter nossa 
proposição.  
Favorável em parte. 
   
   EMENDA:11166 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Supressiva  
Dê-se nova redação ao art. 29, da Seção II  
(Dos Partidos Políticos), do Capítulo V do Título  
II - suprimindo-se a parte final-complementar do  
texto original do Projeto e transpondo-se parte  
desse texto para novo artigo (v. Emenda à parte), como segue:  
"Art. 29 - São livres a criação, a fusão, a  
incorporação e a extinção dos partidos políticos,  
nos termos de lei complementar." 
Justificativa: 
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O princípio da liberdade de criar, fundir, incorporar ou extinguir partidos políticos merece 
ordenamento em lei complementar – de modo a dar certa permanência aos preceitos normativos das 
entidades partidárias nacionais. 
Não há razão para estatuir a liberdade só para a CRIAÇÃO dos partidos e, depois (no art. 30), 
submeter à lei ordinária a disciplina sobre a fusão/incorporação etc.  
No momento em que se caminha para o sistema parlamentarista de governo é mister que o 
legislador, de logo, oferte aos cidadãos normas gerais mais duradouras, para a organização 
partidária, que, no decurso do tempo, constituam tradição jurídico política e não sejam passiveis de 
casuísmos, mais fáceis com lei ordinária. 
Emenda ao art. 30, à parte complementar esta proposta.  
Parecer:   
   A emenda visa à alteração do caput do art. 29.  
Os partidos políticos, segundo Pietro Virga, "são associações de pessoas com uma ideologia ou 
interesses comuns, que, mediante uma organização estável, miram exercer influência na 
determinação da orientação política do país."  
O Projeto mantém a livre criação de partidos políticos, uma das maiores conquistas da 
redemocratização do País, e seus princípios fundamentais.  
As modificações propostas são mais de redação e não alteram sua essência.  
Em que pesem os argumentos expendidos no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da 
redação, através de algumas alterações, optamos por manter o estatuído no caput. 
   
   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 II  
Dos Direitos Políticos 
[...] 
Seção III  
Dos Partidos Políticos  
Art. 26 - É livre a criação de partidos  
políticos, resguardando-se, na sua organização e  
funcionamento, a soberania nacional, o regime  
democrático, o pluripartidarismo e os direitos  
fundamentais da pessoa humana, observados ainda 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 público, 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, e  
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tenham atuação permanente, baseada na doutrina e  
no programa aprovados em convenção;  
V - garantia a todos os partidos políticos do  
direito de iniciativa em matéria constitucional e legislativa.  
§ 1o. - Somente poderão concorrer às eleições  
nacionais, estaduais e municipais os partidos  
políticos que contarem o mínimo de meio por cento  
de filiados em relação ao total de eleitores do  
País, do Estado, do Município ou do Distrito,  
respectivamente, proibida a filiação em mais de um partido.  
§ 2o. - São considerados partidos de âmbito  
nacional, e como tal gozando do privilégio de  
acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos  
recursos do fundo partidário, os que tiverem  
obtido, nas últimas eleições para a Câmara  
Federal, um por cento dos votos apurados ou um por  
cento das cadeiras na Câmara Federal.  
§ 3o. - Os eleitos por partidos que não  
tenha, satisfeito às condições dos parágrafos  
anteriores não perderão o mandato.  
§ 4o. - Na forma que a lei estabelecer, a  
União ressarcirá os partidos pelas despesas com  
suas campanhas eleitorais e atividades permanentes.  
§ 5o. - Os partidos políticos terão acesso  
aos meios de comunicação social conforme a lei.  
Art. 27 - A criação, fusão, incorporação e  
extinção dos partidos serão disciplinadas em lei,  
assegurada a autonomia dos estatutos para  
disporem quanto a regras próprias de organização,  
funcionamento e consulta prévia aos filiados sobre  
decisões partidárias. 
Justificativa: 
O disciplinamento da nacionalidade brasileira tem sido feito de maneira quase uniforme nas 
Constituições pátrias. A aceitação unanime das regras estabelecidas pela Constituinte de 1980 e, 
ligeiramente alteradas 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 disposto 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 polipatrida. Parece-nos mais prudente permitir, como nas 
Constituições de 1946 (artigo 137) e de 1981 (§ 3° do artigo 71) a requisição da nacionalidade 
brasileira, que, evidentemente, reintegrará o ex-nacional ao “status que ante”, isto é, se nato com a 
requisição 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 
da 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 s e enquadram na perspectiva do substitutivo, deverá, 
pois, ser em muito aproveitada.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:11373 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 29  
Dê-se ao caput do artigo 29 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 29 - É livre a criação de partidos  
políticos, resguardando-se, da sua organização e  
funcionamento, a soberania nacional, o regime  
democrático, o pluripartidarismo e os direitos  
fundamentais da pessoa humana, observados ainda os  
seguintes princípios: 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a aprimorar a redação do dispositivo.  
Parecer:   
   A emenda visa à alteração do caput do art. 29.  
Os partidos políticos, segundo Pietro Virga, "são associações de pessoas com uma ideologia ou 
interesses comuns, que, mediante uma organização estável, miram exercer influência na 
determinação da orientação política do país."  
O Projeto mantém a livre criação de partidos políticos, uma das maiores conquistas da 
redemocratização do País, e seus princípios fundamentais.  
As modificações propostas são mais de redação e não alteram sua essência.  
Em que pesem os argumentos expendidos no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da 
redação, através de algumas alterações, optamos por manter o estatuído no caput. 
   
   EMENDA:11596 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
- O inciso I do artigo 29 do Projeto de  
Constituição deve ter a seguinte redação:  
I - é assegurado a todo cidadão o direito de  
pleitear filiação em partido político, nos termos  
de seus respectivos estatutos e programas; 
Justificativa: 
A emenda reproduz o inciso I do artigo 20 do anteprojeto aprovado pela subcomissão do Sistema 
eleitoral político.  
Ao direito e 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 matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:12388 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O parágrafo 5o. art. 29 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
§ 5o. Os partidos políticos legalmente  
constituídos terão acesso gratuitamente aos meios  
de comunicação social, em horário nobre e em  
cadeia nacional, quando se tratar do sistema de  
rádio-televisão, cabendo à lei definir as demais  
providências. 
Justificativa: 
Não haverá democracia sem a existência de Partidos Políticos consolidados.  
Sabido e ressabido de que buscamos Instituições permanentes e para alcança-las mister se faz 
buscar-se o fortalecimento dos Partidos Políticos.  
A prática do voto tem que ser um ato de consciência, cabendo, por conseguinte ao Poder Público 
criar mecanismos capazes de aperfeiçoar o exercício do voto.  
A democracia nos países mais adiantados pressupõe partidos políticos fortes e consolidados. Urge 
por outro lado, aprimorar-se a militância partidária abrindo-se lhe aos Partidos mecanismos 
permissíveis ao seu crescimento. É inconcebível aceirarmos em nosso País a existência de Partidos 
regionalizados, servindo tão só aos vorazes apetites próprios de aventureirismo político e a 
consolidação de guetos. É hora, de transparência de cristalinidade.  
Emerge-nos consciência do revigoramento da Democracia e da Institucionalização partidária. 
Depreco o apoio do festejado Relator e dos eminentes Constituintes integrantes desta Comissão, e 
da Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
   A emenda traduz ideias quase totalmente atendidas em nossa proposta. Favorável em parte. 
   
   EMENDA:12566 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FARIAS (PMB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do art. 29. 
Justificativa: 
A presente Emenda é motivada, tão-só, pela necessidade de os pequenos partidos não se virem 
cerceados, impedidos, por conseguintes, de ampliar os seus quadros, e, finalmente, lançados da 
disputa eleitoral. 
As minorias partidárias não devem continuar a merecer tratamento impeditivo da sua atuação e 
consequente crescimento.  
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão do parágrafo 1o. do art. 29.  
A exigência estabelecida no citado dispositivo é mínima e suscetível de ser satisfeita por qualquer 
partido organizado, inclusive as pequenas agremiações partidárias.  
Não tem condições de concorrer às eleições o partido que não conseguir esse percentual. 
   
   EMENDA:12573 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTONIO FARIAS (PMB/PE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do item V  
do art. 29 do Projeto de Constituição:  
§ 2o. - São considerados Partidos de âmbito  
nacional, e como tal gozando do privilégio de  
acesso à propaganda eleitoral gratuita e recursos  
do fundo partidário, os que tiverem obtido, nas  
últimas eleições para a Câmara dos Deputados e/ou  
Senado Federal, um por cento dos votos apurados ou  
um por cento das cadeiras em uma das Casas do  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A Emenda ora submetida ao criterioso exame dos Constituintes propugna incluir percentual mínimo 
de votação para o Senado Federal, obtido pelos partidos políticos, como requisito para que estes ser 
considerados de âmbitos nacional. 
Que devam ser fixados parâmetros para os fins citados é ponto pacifico, caso contrário, nas deveria 
com conter a proliferação de minúsculas agremiações políticas e consequente pulverização dos 
recursos do fundo partidário.  
Não se exclua, porém, a votação para o Senado dos cálculos em causa, a menos que se queira 
ignorar que ambas as Casas integram o Congresso Nacional e que ao Senado cabe a importante 
função de representar os Estados. A Emenda, por ser justa e por ampliar os mecanismos de aferição 
de representatividade das agremiações políticas, há de, assim espeto, merecer a acolhida dos nobres 
Constituinte.  
Parecer:   
   O autor propõe nova redação para o § 2o. do art. 29. A nossa redação é bem mais liberal, motivo 
pelo qual rejeitamos a emenda. 
   
   EMENDA:12582 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEVY DIAS (PFL/MS) 
Texto:   
   Os parágrafos 2o., 3o., 4o. e 5o. do artigo 29, Projeto de Constituição, serão assim redigidos:  
"§ 2o. - São considerados partidos de âmbito  
nacional e, como tais, garantindo sua inscrição no  
Tribunal Superior Eleitoral, os que tiverem obtido  
nas últimas eleições para a Câmara Federal um por  
cento dos votos apurados ou um por cento das  
cadeiras na mesma Casa.  
"§ 3o. - Os eleitos por partidos que não  
tenham satisfeito as condições do parágrafo  
anterior manterão direito ao mandato já conquistado.  
"§ 4o. - Na forma que a lei estabelecer, os  
partidos serão responsáveis pela própria  
manutenção, sustentando-se com a contribuição  
voluntária de seus filiados; 
Justificativa 
Ao § 2º - O povo dever formar uma consciência sobre a necessidade de participação democrática, por 
via partidária. Oferecer as benesses dos cofres públicos ao sustento de partidos não é a melhor 
forma de incentivar essa participação. Assim também a propaganda gratuita e o fundo partidário. 
Essa questão de fundos não tem sido bem administrada em nosso País, sabendo a paternalismo.  
Ao § 3º - O parágrafo não estava claro quanto à vigilância.  
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É logico que, para os futuros partidos, essa regra há de ser cumprida, valendo e exceção para os 
atuais pequenos partidos que, pequenos embora, conquistaram mandatos. 
Ao § 4º - Mais uma vez, os partidários devem prover a manutenção de seus partidos. A União só 
deve subsidiar as atividades produtivas propriamente ditas. As associações devem ser mantidas 
pelos interessados, sejam esportivas, sejam religiosas, sejam partidárias. É a participação 
democrática que deve ser preservada e não a existência subsidiaria de agremiações políticas. 
Parecer:   
   A emenda é bastante ampla sugerindo nova redação para os parágrafos 2o., 3o. e 4o. do art. 29. 
Algumas de suas propostas já constam de nosso projeto, outros contrariam totalmente a sistemática 
que pretendemos erigir, dentre elas a que retira dos Partidos os subsídios da União. Favorável em 
parte. 
   
   EMENDA:12742 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALAIR FERREIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso I, do artigo 29, o seguinte:  
"... na forma da legislação ordinária que  
regule ou discipline o registro e o funcionamento dos Partidos". 
Justificativa: 
A redação dada ao citado inciso I dá um caráter muito amplo ao direito de filiação partidária. 
É sabido que as direções partidárias, justificadamente, podem mandar cancelar as filiações, sendo a 
matéria prevista na legislação ordinária.  
É portanto aconselhável, em defesa da disciplina partidária que se assegure às agremiações o direito 
de indeferimento do pedido de filiação.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:13224 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Verifica-se que o § 2o., art. 29, reporta-se  
ao conceito de partidos com âmbito nacional, em  
termos de percentuais de votos apurados nas  
últimas eleições.  
Propõe-se, desse modo, a supressão do aludido  
parágrafo segundo. 
Justificativa: 
A Constituição Federal, como os demais estatutos fundamentais de todos os países, há que revestir a 
característica de perenidade. Tanto quanto possível. 
Por via de consequência, tem-se, como elemento de natureza transitória, qualquer remissão a pleitos 
anteriores, que determinariam os parâmetros constitucionais.  
Regras idênticas ou semelhantes à estabelecida na disposição, em analise, jamais devem integrar o 
corpo da Lei Maior.  
Se, porventura, a Assembleia Nacional Constituinte admitir a importância do dispositivo a que, de 
consciência, não admitirmos – seria de configurar-se a hipótese de sua inserção no título das 
Disposições Transitórias.  
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Parecer:   
   O autor pretende suprimir o parágrafo 2o. do art. 29 do projeto. A nossa proposta ao liberalizar 
ainda mais o citado preceito atende parcialmente aos objetivos da mesma. 
   
   EMENDA:13227 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Seja lícita a apresentação de emenda aditiva  
ao inciso III, do artigo 29, relativamente às  
normas de fidelidade e disciplina partidárias.  
Em decorrência do aditamento proposto,  
dar-se-ia ao inciso III a seguinte redação:  
"III - aquisição de personalidade jurídica de  
direito público, mediante o registro dos estatutos  
no Tribunal Superior Eleitoral, dos quais constem  
normas de fidelidade e disciplina partidárias, em  
matérias programáticas". 
Justificativa: 
Acrescentou-se ao texto primitivo a expressão “em matérias programáticas”.  
Não se pretende a infidelidade partidária. Nem a indisciplina que lhe corresponda, eventualmente ou 
não. Mas a obediência servil, longe de fortalecer o grupamento político, insulta a Democracia, avilta a 
dignidade humana, submete homens e ideais, ideias e consciências à inevitável degradação moral.  
Todavia, faz-se imprescindível a adesão incondicional ao programa partidário, aos compromissos 
solenizados pelo voto e honrados pelo fiel exercício do mandato e seu fundamento ideológico.  
Parecer:   
   A proposta está quase totalmente acolhida em nossa proposta. 
   
   EMENDA:13234 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
O art. 29, § 5o. dispõe sobre o acesso dos  
partidos políticos aos meios de comunicação  
social, conforme a lei.  
A emenda aditiva, ora proposta, sugere que  
tal ocorra em igualdade de condições, de maneira  
que a redação adequada consistiria:  
Art. 29 ............................. 
§ 5o. - Os partidos políticos terão acesso  
aos meios de comunicação social, em igualdade de condições. 
Justificativa: 
A disposição mencionada no § 5°, em sua redação atual, discrimina partidos grandes e partidos 
pequenos, sem perceber que as oscilações de vontades eleitorais podem reverter, em cada pleito, as 
tendências populares, até mesmo em função das mensagens políticas, sociais e econômicas 
produzidas nas campanhas. 
Em prevalecendo o citado parágrafo, os partidos menores seriam discriminados no acesso à 
propaganda eleitoral gratuita, no acesso aos recursos do fundo partidário, e por quê não dizê-lo, no 
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eventual acesso ao poder, não obstante seu ideário, suas lideranças autenticas, sua comunhão com 
os anseios coletivos, mas inacessíveis ao eleitorado.  
Parecer:   
   A emenda acrescenta ao parágrafo 5o. expressões determinando que o acesso dos partidos ao 
meio de comunicação seria em "igualdade de condições". Trata-se de uma questão meramente 
semântica a nossa proposta determina que o acesso será regulado em lei e isso pressupõe, 
evidentemente, que os princípios de direito serão acatados sendo respeitadas, na íntegra as 
agremiações políticas. 
   
   EMENDA:13655 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda no. ...... ao Substitutivo do Relator  
da Comissão de Sistematização ao Projeto de Constituição.  
Dê-se ao § 3o. do art. 29 a seguinte redação:  
"§ 3o. - terá direito a representação no  
Senado Federal ou na Câmara dos Deputados o  
Partido que conseguir eleger representantes em  
qualquer destas Casas." 
Justificativa 
Toda a estrutura de um partido político é criada alimentada e mantida com duas finalidades básicas 
a) difundir suas ideias e seu problema, e b) disputar pleitos eleitorais. Ora é obvio que as eleições 
constituem indubitavelmente o teste supremo a que é submetida uma agremiação política, verdadeira 
corrida de obstáculos na qual mil e uma dificuldades se lhe antepõe a têm que ser superadas. 
Vencida esta verdadeira maratona, comprovada sua vitalidade e a força de seus ideais, não vemos 
como se possa negar o direito de manter sua representação tão arduamente conquistada. 
Parecer:   
   Propugna o ilustre signatário da emenda pela representatividade do Partido que eleger 
representante em qualquer das duas Casas do Congresso.  
Concordamos com a ideia e inclusive com argumentação expendida. Acontece que a nossa proposta 
é mais ampla e abrange inclusive o pretendido na emenda. Favorável em parte. 
   
   EMENDA:13681 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 29  
Suprimam-se os incisos I, II, III, IV e V e  
parágrafos 1o., 2o., 3o., 4o. e 5o. do Artigo 29,  
que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 29 - 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. 
Justificativa 
Em nosso entender, num texto constitucional seria suficiente estabelecer a orientação básica à 
existência dos partidos políticos, sem entrar em detalhes que são objeto da lei ordinária. 
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Parecer:   
   A emenda dá nova redação ao art.29 e suprime os itens I, II, III, IV e V, além dos parágrafos 1o., 
2o., 3o., 4o. e 5o.  
No tocante a alteração do caput do citado preceito, nosso parecer é contrário por entender que a 
redação dada no Projeto atende bem aos nossos objetivos, no sentido de facilitar ao máximo a 
criação de Partidos. No tocante à supressão dos citados itens I, II, III, IV e V do mesmo artigo, 
estamos de acordo. Finalmente quanto a erradicação dos parágrafos 1o., 2o., 3o., 4o. e 5o. não 
podemos concordar porque contém matéria de alta relevância. 
   
   EMENDA:13701 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 II, do Capítulo V, do Título II.  
"Art. - A lei assegurará o acesso gratuito e  
igualitário dos partidos políticos aos órgãos de  
comunicação social para a divulgação de seus  
programas e para campanhas eleitorais." 
Justificativa: 
Trata-se de consagrar constitucionalmente o direito dos partidos políticos terem acesso, gratuito e 
igualmente, aos meios de comunicação de massa.  
Parecer:   
   A emenda em sua essência está atendida em nossa proposta. Favorável em parte. 
   
   EMENDA:13702 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, os  
seguintes artigos, na Seção II, do Capítulo V, do  
Título II  
"Art. - É livre a criação de partidos  
políticos, que deverão efetuar seu registro junto  
à Justiça Eleitoral.  
Parágrafo único - Os Partidos não poderão ser  
dissolvidos compulsoriamente."  
"Art. - Os Partidos Políticos estipularão  
livremente sua forma de organização e  
funcionamento, vedada qualquer interferência de  
normas legais ou regulamentares." 
Justificativa 
Trata-se de garantir constitucionalmente e plena liberdade na criação e organização de partidos 
políticos. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte pretende com sua emenda 2 artigos e um parágrafo no Capítulo dos Partidos 
Políticos - O primeiro está integralmente atendido no contexto do Art. 29 e no § 2o. do mesmo 
preceito. Quanto aos restantes deverão ser objeto de legislação infraconstitucional. 
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   EMENDA:14427 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 29, inciso V,  
§ 4o. .................................... 
Art. 29 - ................................ 
V - ........................................  
§ 4o. - É facultado aos partidos políticos  
receberem quaisquer contribuições ou doações de  
pessoas físicas ou jurídicas, desde que declaradas  
e contabilizadas pelas partes. Igualmente, na  
forma que a lei estabelecer, a União ressarcirá os  
partidos políticos pelas despesas com suas  
campanhas eleitorais e atividades permanentes. 
Justificativa: 
A norma visa alcançar a transparência que se deseja no processo eleitoral democrático. A proibição 
dessas doações enseja expedientes indiretos de obtenção de recursos não contabilizados. 
Parecer:   
   A emenda acrescenta ao parágrafo 4o. do art.29, matéria eminentemente infraconstitucional. 
Quanto ao restante está atendida na proposta. Favorável em parte. 
   
   EMENDA:14444 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprimam-se o item V, do art. 29, e seu § 4o. 
Justificativa: 
Não se pode dar aos partidos o direito de iniciativa que seus membros eleitos já têm garantido. No 
caso do § 4°, não há razão para que o Estado financie os partidos políticos.  
Parecer:   
   A emenda suprime o item V e parágrafo 4o., do art.29. Somos favoráveis no tocante ao item V e 
pela manutenção do parágrafo 4o. pelos motivos amplamente expendidas em outros pareceres. 
   
   EMENDA:14485 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O artigo 29, V, § 5o. ficará com a seguinte redação:  
§ 5o. - Os partidos políticos terão acesso  
aos meios de Comunicação Social, conforme a lei e,  
mediante requerimento, o direito de receber de  
quaisquer órgãos do Estado e das empresas sob  
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controle estatal, informações precisas sobre atos  
praticados ou a gestão dos negócios, que não  
estejam cobertos, em lei, por segredo. 
Justificativa: 
Visa ampliar a atividade fiscalizadora dos partidos políticos.  
Além de poder usar os meios de Comunicação Social, conforme a lei, poderão requerer informações 
aos órgãos do Estado e empresas estatais que lhes permita uma ação política, em defesa do 
patrimônio público.  
Parecer:   
   A emenda acrescenta ao parágrafo 5o. expressões no sentido de possibilitar aos Partidos Políticos 
a obtenção de informações do Governo. No tocante a parte inicial a redação é idêntica a que 
pretendemos adotar, a parte final deve ser objeto de lei ordinária. Favorável em parte. 
   
   EMENDA:14663 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 29  
Acrescente-se ao artigo 29 do projeto da  
Comissão de Sistematização o seguinte parágrafo:  
§ 6o. - Os partidos políticos deverão criar e  
manter institutos de educação política, destinados  
a formar, renovar e aperfeiçoar quadros e  
lideranças partidárias, cabendo ao Poder Executivo  
conceder-lhes estímulos nesse sentido. 
Justificativa: 
Todas as democracias fortes contam com partidos fortes. E partidos fortes contam com quadros 
qualificados, capazes de conduzi-los nas boas e más horas do jogo político. É por essa razão que a 
maior parte dos partidos políticos das democracias organizou academias políticas. Estas são 
particularmente fortes em alguns países ocidentais, como a República Federal Alemã, prestando 
assim uma série de excelentes serviços aos partidos a que se vinculam.  
A presente emenda visa incentivar os partidos políticos brasileiros a agirem nesse sentido. Observe-
se que vários deles contam já com instituições desse gênero, algumas embrionárias, outras em plena 
atividade. A meta é proporcionar a todos eles essa faculdade, levando-os assim a se fortalecerem e, 
principalmente, a contarem com quadros do melhor preparo.  
Para que os partidos tenham maiores condições de partir para esse grau de organização, determina-
se aos executivos – federal, estaduais, municipais – que estimulem de maneira genérica a criação e 
manutenção de institutos e academias políticas.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:14851 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 29  
Emenda Modificativa  
Dê-se ao Art. 29 a seguinte redação:  
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"Art. 29 - 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 ainda 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 público, 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, e  
tenham atuação permanente, baseada na doutrina e  
no programa aprovados em convenção;  
V - garantia a todos os Partidos políticos do  
direito de iniciativa em matéria constitucional e legislativa.  
§ 1o. - Somente poderão concorrer às eleições  
nacionais, estaduais e municipais os Partidos  
políticos que contarem, 180 (cento e oitenta) dias  
antes da respectiva eleição, com o mínimo de 0,2%  
(dois milésimos) de filiados em relação ao total  
dos eleitores do País, do Estado, do Município ou  
do Distrito, respectivamente, proibida a filiação  
em mais de um Partido.  
§ 2o. - São considerados Partidos de âmbito  
nacional, e como tal gozando do privilégio de  
acesso aos recursos do Fundo Partidário, os que  
tenham obtido nas últimas eleições meio por cento  
dos votos apurados, excluídos os nulos e brancos,  
ou que comprovem ter meio por cento das cadeiras  
da Câmara Federal.  
§ 3o. - O acesso dos Partidos políticos aos  
meios de comunicação social e à propaganda  
gratuita no rádio e televisão serão estabelecidos  
em lei, assegurados os seguintes princípios:  
I - Uma quarta parte do tempo será dividida  
igualmente entre todos os Partidos habilitados a  
concorrer na respectiva eleição nacional,  
estadual, municipal ou distrital;  
II - O tempo restante será dividido segundo  
critérios de proporcionalidade, que considerarão a  
representação na Câmara dos Deputados, na  
Assembleia Legislativa respectiva e o número de  
filiados na Unidade da Federação.  
§ 4o. - As coligações partidárias, que a lei  
regulará, gozarão dos mesmos direitos que os  
Partidos políticos, para os fins dispostos nos  
parágrafos 1o. e 3o., somando as representações ou  
filiados dos Partidos coligados.  
§ 5o.-Não perderão os mandatos os eleitos por  
Partidos que não satisfaçam às condições  
estabelecidas em lei para sua continuidade.  
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§ 6o.-Na forma que a lei estabelecer, a União  
ressarcirá os Partidos pelas despesas de suas  
campanhas eleitorais e atividades pertinentes". 
Justificativa: 
A presente proposta de modificação do texto contido no Projeto da Comissão de Sistematização 
encampa diversas sugestões originadas da quase totalidade dos novos Partidos surgidas a partir de 
1985.  

a) Mantêm o princípio de que os Partidos só possam concorrer nas regiões onde tenham 
substancial número de filiados, mas reduz o percentual mínimo exigido, de 5 milésimos para 
2 milésimos. No Município do Rio de Janeiro, por exemplo, com seus 5 milhões de eleitores, 
não poderá concorrer o Partido que tiver menos do que 10.000 (dez mil) filiados. Pelo texto 
original, a exigência seria de 25.000 (vinte e cinco mil) filiados, que é bastante exagerada e 
pode até ensejar o surgimento do chamado “comércio” de filiação em fichas em branco, sem 
a sigla partidária; 

b) Mantém o acesso aos recursos do Fundo Partidário como privativo dos Partidos que tenham 
obtido expressiva votação ou representação mínima na Câmara Federal, no pleito anterior. 
Mas reduz o percentual mínimo de 1 (um) por cento para meio por cento e ainda admite a 
hipótese de que a bancada possa ser formada por adesão posterior à eleição, 

c) Exclui os votos nulos e brancos da contagem dos votos apurados para efeito de cálculo do 
“quórum” mínimo que cada Partido precisará atingir no pleito para continuar tendo acesso aos 
recursos do Fundo Partidário; 

d) Estabelece a data de 180 (cento e oitenta) dias antes da respectiva eleição como data-base 
de cálculo do eleitorado; 

e) Defere à lei ordinária regular a propaganda eleitoral gratuita na televisão e rádio, fixando 
desde já dois parâmetros ¼ (um quarto) do tempo será dividido por igual entre todos os 
Partidos concorrentes; e os ¾ (três quartos) restantes serão distribuídos por critérios de 
proporcionalidade, que levem em conta as representações dos Partidos na Câmara dos 
Deputados, em cada uma das Assembleias Legislativas e o n° de filiados na região do pleito, 

f) Insere na Constituição desde já, a admissibilidade de coligação de Partidos, com a soma dos 
direitos respectivos, deferindo à lei ordinária regular a matéria.  

Parecer:   
   A emenda visa à alteração do caput do art. 29.  
Os partidos políticos, segundo Pietro Virga, "são associações de pessoas com uma ideologia ou 
interesses comuns, que, mediante uma organização estável, miram exercer influência na 
determinação da orientação política do país."  
O Projeto mantém a livre criação de partidos políticos, uma das maiores conquistas da 
redemocratização do País, e seus princípios fundamentais.  
As modificações propostas são mais de redação e não alteram sua essência.  
Em que pesem os argumentos expendidos no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da 
redação, através de algumas alterações, optamos por manter o estatuído no caput e itens do art.29, 
para atendermos aos anseios dos partidos políticos, da classe política, dos eleitores e dos 
candidatos. 
 
   
   EMENDA:14901 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 29, Seção II,  
Inciso V, § 3o.  
Inclua-se no § 3o. do Inciso V, do art. 29, o seguinte:  
Art. 29 - ............................ 
V - ................................... 
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§ 3o. Os eleitos por partidos que não tenham  
satisfeito às condições dos parágrafos anteriores  
não perderão o mandato, tendo os mesmos, um prazo  
de 180 (cento e oitenta dias) para optar por um  
novo partido. 
Justificativa: 
Não entendemos que a Constituição deixe de determinar a posição que o eleito tenha que tomar, se a 
Câmara dos Deputados é composta por partidos políticos.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:15092 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.  
Acrescente-se, onde couber, o seguinte  
artigo, na Seção II, do Capítulo V, do Título II:  
"Art. - Os partidos políticos ficam obrigados  
a registrar junto à Justiça Eleitoral a plataforma  
política de seus candidatos a mandatos eletivos  
aprovados nas respectivas convenções." 
Justificativa: 
Visa a emenda assegurar aos cidadãos o direito de controlar a atuação de seus representantes a 
partir do conhecimento público prévio das plataformas políticas adotadas no processo eleitoral. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:15113 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa:  
Modifica-se o § 4o. do inciso V do art. 29.  
§ 4o. - A União destinará aos partidos  
políticos, dotações do orçamento do Tribunal  
Superior Eleitoral, para manutenção de suas  
atividades permanente, distribuídas em duas  
partes: 50% divididos entre os partidos e 50% aos  
partidos na proporção das cadeiras obtidas na  
Câmara Federal. 
Justificativa: 
O poder econômico não pode ser o fator limitante ao desempenho normal das atividades inerentes ao 
funcionamento dos partidos políticos.  
O fortalecimento dos partidos políticos, é indispensável ao processo democrático, passa pelo caráter 
permanente de suas atividades, abolindo-se, com esse procedimento os partidos pré-eleito irreais, de 
vida efêmera, descompromissados com programas doutrinários.  
A questão das finanças internas é importante para a vida partidária e seu bom funcionamento. 
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Impõe-se, na concretização dessa meta, que é espiração nacional, a contribuição do Estado, via 
Superior Tribunal Eleitoral, órgão da maior responsabilidade e credibilidade, a repartição de dotações 
da maior responsabilidade e credibilidade, a repartição de dotações orçamentárias com o objetivo de 
fortalecer os partidos políticos e em última análise, fortalecer a própria democracia. 
Parecer:   
   A emenda visa a disciplinar a forma pela qual as dotações públicas devem ser pagas aos Partidos. 
Trata-se de matéria a ser tratada em lei ordinária. Parecer contrário. 
   
   EMENDA:15511 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO VITAL (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se, ao § 2o., do art. 29, da  
Seção II - Dos Partidos Políticos - do Capítulo V,  
do Título II, a seguinte redação:  
"Art. 29 ....................................  
§ 2o. São considerados partidos de âmbito  
nacional, e como tal, como direito ao acesso aos  
meios de comunicação de massa e aos recursos do  
Fundo Partidário, os que estejam organizados em  
pelo menos um terço das Unidades da Federação e  
que tenham, nas últimas eleições, obtido  
representação parlamentar na Câmara dos Deputados." 
Justificativa: 
A presente emenda nos foi submetida pela Câmara Municipal de Divinópolis, a qual subscrevemos 
por considerar que melhor se coaduna com a realidade brasileira. 
Parecer:   
   A emenda objetiva dar nova redação ao parágrafo 2o. do art. 29, estabelecendo como exigências 
essenciais a que os Partidos sejam de âmbito nacional a organização em pelo menos um terço das 
Unidades da Federação e a eleição de represente para a Câmara Federal. Em que pesem os méritos 
da proposição preferimos uma redação que enseje maior liberdade na formação das agremiações 
partidárias. Favorável em parte. 
   
   EMENDA:15804 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Artigos 29 e seus parágrafos e artigo 30  
Dê-se aos Artigos 29 e seus parágrafos e 30, a seguinte redação:  
"Art. 29 - É livre a criação de Partidos  
políticos, respeitados os seguintes princípios:  
I - O funcionamento dos Partidos Políticos  
depende de prévio registro de seu programa e  
Estatutos perante a Justiça Eleitoral;  
II - Os Partidos Políticos não poderão ser  
dissolvidos compulsoriamente, nem mesmo por  
decisão judicial, uma vez reconhecida a validade  
de seu registro;  
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III - É assegurada a todo Partido Político o  
direito de iniciativa em matéria constitucional e legislativa;  
IV - Sejam considerados de âmbito Nacional;  
§ 1o. - São considerados Partidos de âmbito  
Nacional, e como tal gozando do privilégio de  
acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos  
recursos do fundo partidário, os que estiverem  
organizados em pelo menos a metade das unidades da  
Federação ou que tenham representação no Congresso Nacional;  
§ 2o. - Os Partidos Políticos terão acesso  
aos meios de comunicação social conforme a Lei.  
Art. 30 - A fusão e incorporação dos partidos  
serão disciplinadas em Lei, assegurada a autonomia  
dos Estatutos para disporem quanto a regras  
próprias de organização, funcionamento e consulta  
prévia aos filiados sobre decisões partidárias". 
Justificativa: 
Essa emenda tem como objetivo assegurar a livre e plena organização partidária no País, condição 
essencial para a manutenção de um regime efetivamente democrático. Consideramos que, embora 
com a introdução de algumas limitações que devem ser cumpridas pelos Partidos, para assegurar-
lhes a condição de agremiações de âmbito nacional, a formulação que apresentamos garanta a plena 
liberdade de organização partidária, contribua para o fortalecimento dos Partidos Políticos e, ao 
mesmo tempo, evita a proliferação de legendas de aluguel.  
Parecer:   
   A emenda visa dar nova redação aos artigos 29 e 30 do Projeto incorporando várias inovações 
dentre as principais podemos mencionar: 1) os partidos não poderão ser 
dissolvidos compulsoriamente; 2) os candidatos indicados pelos Partidos terão direito a quatro meses 
de licença remunerada;; 3) assegurar a iniciativa legislativa aos Partidos. Dada a exiguidade de prazo 
não podemos examinar, detidamente, como seria de desejar a proposta sob exame. Entendemos, no 
entanto, que o nosso substitutivo abriga em seu bojo grande parte das ideias ali expostas. Por uma 
questão de sistemática, de norma de trabalho, sugerimos manter a nossa redação ficado aos 
eminentes Autores da emenda assegurada a legislação ordinária, para complementar nosso trabalho 
na hipótese dele ser aprovado. 
   
   EMENDA:16020 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Após o Artigo 30  
Acrescente-se após o Art. 30 os seguintes  
Artigos, renumerando-se os demais:  
Art. 30 A - O Fundo Partidário será constituído:  
I - Das multas e penalidades aplicadas nos  
termos da Lei Eleitora;  
II - Doações de pessoas físicas;  
III - Dotações orçamentárias.  
Art. 30 B - Os recursos orçamentários  
destinados a assegurar o funcionamento dos  
Partidos Políticos deverão ser consignados no  
anexo do Poder Judiciário e não poderão ser  
inferiores a 1/10 da dotação orçamentária do Poder Legislativo.  
Art. 30 C - Lei Complementar estabelecerá  
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critérios de distribuição dos recursos do Fundo  
Partidário. 
Justificativa: 
Os partidos políticos são essenciais à democracia, como condição para a estabilidade política e 
aperfeiçoamento das instituições.  
No Brasil, pode-se dizer que existe uma democracia dos partidos. Sem partido político não há como 
falar-se em regime democrático representativo. A inexistência de partidos políticos orgânicos e 
programáticos tem contribuído para as crises políticas experimentadas pelo País. 
Organizar um partido político de âmbito nacional num país de dimensões continentais, como é o caso 
do Brasil, é tarefa onerosa e difícil.  
Daí porque os Partidos crescem quando estão no poder com as facilidades que este proporciona para 
o seu funcionamento, e minguam quando o partido está na oposição, o que dificulta sua alternância 
do Poder.  
A concessão de recursos políticos para a manutenção e o livre funcionamento dos Partidos é 
essencial para afastá-los do jugo do poder econômico ou das seduções do poder estatal.  
Os recursos constitucionalmente atribuídos aos partidos políticos contribuem para torna-los eficazes 
instrumentos da vida democrática e do aperfeiçoamento de nossas instituições.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda é típica da legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer contrário. 
   
   EMENDA:16036 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 29 (Seção II do Capítulo V do  
Título II) - Dos Partidos Políticos - a seguinte redação:  
"Art. É livre a criação e o funcionamento de  
partidos políticos, conforme o disposto em lei  
complementar, observados os seguintes princípios:  
I - respeito à soberania nacional e ao regime  
democrático, baseado no pluralismo e na garantia  
dos direitos humanos fundamentais;  
II - inexistência de vínculo com a ação de  
governos, entidades ou partidos estrangeiros;  
III - disciplina interna e independência  
relativamente a seus financiadores;  
IV - âmbito nacional, sem prejuízo das  
funções próprias a órgãos estaduais ou municipais;  
V - personalidade jurídica, mediante registro  
dos estatutos e programa pelo Tribunal Superior Eleitoral;  
VI - representatividade demonstrada pelo  
apoio expresso em votos de cinco por cento do  
eleitorado que haja votado na primeira eleição  
posterior ao registro para a Câmara dos Deputados,  
com um número de três por cento no terço dos Estados.  
§ 1o. - Perderá o registro o partido que não  
obtiver a representatividade reclamada no item VI  
deste artigo, conservando os seus eleitos o  
mandato eventualmente obtido desde que adiaram a  
outro partido antes do início do mandato." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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Parecer:   
   O nobre Constituinte propõe nova redação para o art. 29, a maioria dos objetivos colimados pela 
emenda já estão contemplados na redação que adotamos. Por esta razão consideramos a 
proposição parcialmente aprovada. 
   
   EMENDA:16112 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo emendado: art. 29, § 4o.  
Suprima-se o § 4o. do art. 29, renumerando-se os dispositivos remanescentes. 
Justificativa: 
Trata-se de dispositivo de natureza não constitucional, impondo-se dar tratamento à matéria por via 
de legislação ordinária e de forma cabal, evitando-se, inclusive, a mera elencação de institutos que 
terminem por tornar letra morta.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre signatário da emenda suprimir o parágrafo 4o., do Projeto sob o fundamento de 
que a obtenção de fundos para as companhas políticas deve ser voluntária.  
Discordamos da proposição por entender que os Partidos Políticos ao assegurarem o pleno exercício 
da Democracia prestam relevante serviço público, não vemos, assim nada de mais que recebam 
subsídios; vale aduzir que o preceito evita que às agremiações se corrompam por ficarem na 
dependência de financiadores. 
   
   EMENDA:17243 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 aos art. 29 e 30:  
"Art. 29. É livre a criação de partidos  
políticos, que deverão efetuar seu registro junto  
à Justiça Eleitoral.  
Parágrafo único. Os partidos não poderão ser  
dissolvidos compulsoriamente.  
Art. 30. Os partidos políticos estipularão  
livremente sua forma de organização e  
funcionamento, vedada qualquer interferência de  
normas legais ou regulamentares.  
§ 1o. A lei assegurará o acesso gratuito dos  
partidos políticos aos órgãos de comunicação  
social para a divulgação de seus programas e para  
campanhas eleitorais.  
§ 2o. Os candidatos indicados pelos partidos  
políticos tem assegurado o direito a quatro meses  
de licença remunerada em suas atividades  
profissionais, para realização da campanha eleitoral.  
§ 3o. É assegurado a todo partido político,  
ou conjunto de cidadãos, o direito de iniciativa  
em matéria constitucional e legislativa, na forma  
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do disposto nesta Constituição e nas leis complementares.  
§ 4o. Aos partidos políticos é reconhecida,  
mediante requerimento, o direito de receber, de  
quaisquer órgãos do Estados, das pessoas da  
administração indireta, e dos prestadores de  
serviços públicos em geral, informações precisas  
sobre atos praticados ou sobre a gestão dos  
negócios públicos ou empresariais.  
§ 5o. A lei regulará a ação requisitória de  
informações e de exibição de documentos, para  
garantia do direito previsto neste artigo.  
§ 6o. A lei estabelecerá limites de  
dispêndios para os candidatos e os partidos, nas  
campanhas eleitorais, bem como fixará o montante  
máximo de contribuição que cada candidato é  
autorizado a receber. 
Justificativa: 
Tratar-se de fixar normas que assegurem a plena liberdade de organização partidária e que 
credenciem os partidos políticos como instrumentos eficazes no exercício democrático.  
Parecer:   
   A emenda visa dar nova redação aos artigos 29 e 30 do Projeto incorporando várias inovações 
dentre as principais  
podemos mencionar: 1) os partidos não poderão ser dissolvidos compulsoriamente; 2) os candidatos 
indicados pelos Partidos terão direito a quatro meses de licença remunerada; 3) assegurar a iniciativa 
legislativa aos Partidos. Dada a exiguidade de prazo não podemos examinar, detidamente, como 
seria de desejar a proposta sob exame. Entendemos, no entanto, que o nosso substitutivo abriga em 
seu bojo grande parte das ideias ali expostas. Por uma questão de sistemática, de norma de trabalho, 
sugerimos manter a nossa redação ficado aos eminentes Autores da emenda assegurada a 
legislação ordinária, para complementar nosso trabalho na hipótese de ele ser aprovado.  
 
   
   EMENDA:17535 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  
Capítulo V - Da Soberania Popular  
Seção II - Dos Partidos Políticos  
Art. 29 - parágrafo 4o: suprimir 
Justificativa: 
Quando um grupo se organiza em partido político, deve arcar com os ônus deste ato. A obtenção de 
fundos para as campanhas políticas deve ser voluntária por parte de quem os dê e de quem os 
recebe.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre signatário da emenda suprimir o parágrafo 4o., do Projeto sob o fundamento de 
que a obtenção de fundos para as companhas políticas deve ser voluntária.  
Discordamos da proposição por entender que os Partidos Políticos ao assegurarem o pleno exercício 
da Democracia prestam relevante serviço público, não vemos, assim nada de mais que recebam 
subsídios; vale aduzir que o preceito evita que às agremiações se corrompam por ficarem na 
dependência de financiadores. 
   
   EMENDA:17673 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   TÍTULO - II/ CAPÍTULO IV - Seção - II DOS PARTIDOS POLÍTICOS  
Emenda Aditiva para adequação do texto do Projeto  
Dispositivo Emendado: Artigo 29, inciso III e § 1o..  
a) O inciso III do artigo 29 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"III - aquisição de personalidade jurídica de  
direito público restrito, mediante o pedido de  
registro dos estatutos do Tribunal Superior  
Eleitoral, dos quais constem normas de fidelidade  
e disciplina partidárias."  
b) O § 1o. do art. 29 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"§ 1o. Somente poderão concorrer às eleições  
nacionais, estaduais e municipais os partidos  
políticos que contarem o mínimo de meio por cento  
de filiados em relação ao total de eleitores do  
País, do Estado, do Município ou do Distrito,  
respectivamente, salvo os que estiverem  
enquadrados no § 2o. deste artigo, proibida a  
filiação em mais de um partido." 
Justificativa 
O texto do Projeto, da Comissão de Sistematização, se compadece com os temas de suas premissas 
básicas porque os §§ 1º e 2º desse artigo SÃO CONFLITANTES ENTRE SI e, com o § 3º da mesma, 
pois, o 1º, dado o exagero da exigência, ELIMINA da vida público-partidária os hoje existentes 
parlamentares eleitos nas últimas eleições e que estão contemplados nos seus respectivos partidos 
e, por óbvio, dentro dos parâmetros e pressupostos do § 2º....Já, pelo § 3º esses Parlamentares, no 
possibilitada de que seu atual Partido não venha a obter o número mínimo de filiações (§ 1º) ele não 
poderá concorrer às eleições para o Congresso Nacional e, assim, ao invés de não perder o mandato 
que hoje detém (§ 3º) ele, É, e ESTÁ, tendo sumária e previamente, CASSADO o seu atual mandato, 
inclusive por força da FIDELIDADE PARTIDÁRIA. 
Justificado, pois, a presente EMENDA que, compatibiliza o texto projetado COM o direito de 
organização partidária do país, eis que, ao lado de respeitar o direito adquirido dos atuais Partidos e 
de seus representantes no Congresso Nacional, torna difícil o processo de PROLIFERAÇÃO de 
siglas partidárias sem conteúdo ideológico, meramente fisiológicos e ocasionais. Pois que, repita-se, 
as exigências do § 1º do art. 2º do Projeto não é tarefa fácil. 
Parecer:   
   A emenda postula dar nova redação ao item III do art. 29 e a seu § 1o. Acontece que os objetivos 
perseguidos por seu ilustre Autor estão parcialmente atendidos em nossa proposta.  
Parecer favorável em parte. 
   
   EMENDA:18036 PARCIALMENTE APROVADA  
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Projeto de Constituição  
Suprimir o inciso IV do artigo 29. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 137  

 

A exigência de que os partidos sejam de âmbito nacional conflita com o princípio do “caput” do artigo 
39 que diz que é livre a criação de partidos políticos e, ainda, inviabiliza a ideia de que os partidos 
devam surgir a partir de bases. Pela redação do inciso IV todos os partidos que surgirem no Brasil 
terão que ser necessariamente grandes.  
Parecer:   
   A Emenda visa a erradicar o item IV do art. 29. Por uma questão de economia de espaço esta 
providência vai ser proposta em nosso parecer. Não concordamos, todavia, com a supressão da 
exigência de que os Partidos sejam de âmbito nacional porque no nosso entendimento estas 
agremiações só se valorizam e só atuam na plenitude na medida em que possuam aquele status.  
Favorável em parte. 
   
   EMENDA:18290 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se no art. 29, o parágrafo 1o., renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
Entendemos que as limitações levantadas no § 1° chocam-se com a inspiração liberal que perpassa o 
“caput” do artigo.  
É hora de remover entulhos discricionários, e eis aí um que não deve sobreviver à Constituinte. 
Parecer:   
   A Emenda do ilustre Constituinte propugna a supressão do § 1o. do art. 29, por considerá-lo 
discricionário. Entendemos com todas as vênias devidas que discricionário é permitir que Partidos 
Políticos se utilizem de organizações paramilitares.  
Parecer contrário. 
   
   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:  
[...] 
Capítulo V  
Dos Partidos Políticos  
Art. 9o. - É livre a criação, fusão,  
incorporação e extinção de partidos políticos, na  
forma da lei. Na sua organização e funcionamento,  
serão resguardados a soberania nacional, o regime  
democrático, o pluripartidarismo e os direitos  
fundamentais da pessoa humana, observados ainda os  
seguintes princípios:  
I - proibição aos partidos políticos de  
utilizarem organização paramilitar;  
II - aquisição de personalidade jurídica de  
direito público, mediante o registro dos estatutos  
no Tribunal Superior Eleitoral, dos quais constem  
normas de fidelidade e disciplina partidárias; e  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 138  

 

III - exigência de que os partidos sejam de  
âmbito nacional, sem prejuízo das funções  
deliberativas dos órgãos estaduais e municipais, e  
tenham atuação permanente, baseada na doutrina e no  
programa aprovados em convenção.  
§ 1o. - A União subsidiará os partidos  
políticos, na forma da lei.  
§ 2o. - Os partidos políticos terão acesso  
gratuito aos meios de comunicação social, conforme a lei. 
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 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.  
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.; § 10o.; § 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:18742 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Verifica-se que o § 2o., do art. 29,  
reporta-se ao conceito de partidos com âmbito  
nacional, em termos de percentuais de votos  
apurados nas últimas eleições.  
Propõe-se, desse modo, a supressão do aludido  
parágrafo segundo. 
Justificativa 
A Constituição Federal, como os demais estatutos fundamentais de todos os países, há que revestir a 
característica de perenidade. Tanto quanto possível. 
Por via de consequência, tem-se como elemento de natureza transitória qualquer remissão a pleitos 
anteriores, que determinaram os parâmetros constitucionais. 
Regras idênticas ou semelhantes à estabelecida na disposição em análise jamais devem integrar o 
corpo da Lei Maior.  
Se, porventura, a Assembleia Nacional Constituinte admitir a importância do dispositivo – que, de 
consciência não admitimos – seria de configurar-se a hipótese de inserção no título das Disposições 
Transitórias. 
Parecer:   
   Estamos plenamente de acordo com os termos da emenda e com sua segura fundamentação. No 
entanto, como vamos propor uma reformulação do mencionado parágrafo, acolhemos, apenas, 
parcialmente a emenda. 
   
   EMENDA:18750 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
"Art. 30 - A criação, fusão, incorporação,  
fiscalização financeira e extinção dos partidos  
serão disciplinadas em lei, assegurada a autonomia  
dos estatutos para disporem quanto a regras  
próprias de organização, funcionamento e consulta  
prévia aos filiados sobre decisões partidárias." 
Justificativa: 
Não se compreende que o partido político manipulando recursos dos quais pode se servir, 
indevidamente na condução da campanha eleitoral fique imune à fiscalização financeira, de resto, já 
prevista na Constituição anterior. Não se entende porque não foi ela repetida uma vez que sua 
adoção é impositiva, máxima quando se sabe que a partir deste texto, os partidos serão subsidiados 
pelos Estados e com a aquisição da personalidade jurídica de direito público.  
Parecer:   
   A maioria dos princípios defendidos na emenda está atendida em nossa proposta. Favorável em 
parte. 
   
   EMENDA:18850 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 29  
Substituam-se no projeto:  
a) parágrafo 1o. passa a ter a seguinte redação:  
"Somente poderão concorrer às eleições  
nacionais, estaduais e municipais os partidos  
políticos que contarem, respectivamente, com  
representação na Câmara Federal, nas Assembleias e  
legislativas e na Câmara Municipal".  
b) parágrafo 2o. passa a ter a seguinte redação:  
"São considerados partidos de âmbito  
nacional, e como tal gozando do privilégio de  
acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos  
recursos do fundo partidário os que tiverem, nas  
últimas eleições legislativas, obtido  
representação na Câmara Federal". 
Justificativa: 
É indispensável à construção do Estado Democrático a formação de um amplo leque partidário, 
suscetível de expressar os interesses e espirações de diferentes correntes de opinião. Exatamente, 
por isso, não se justifica que organizações partidárias – eventualmente de pequeno porte sofram 
restrições se sejam, assim, impedidas de ampliar o espectro de atuação, através da disputa eleitoral 
em todos os planos.  
Parecer:   
   Estamos tentando imprimir ao texto Constitucional ideias flexíveis e liberalizantes no tocante aos 
Partidos Políticos, por isso, preferimos optar por exigências mais suaves para que eles possam 
concorrer às eleições nacionais, ou seja, meio por cento de filiados em relação ao total de 
eleitores do País, do Estado, do Município ou do Distrito.  
Parecer contrário. 
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   EMENDA:18875 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o art. 29 e o art. 30 do projeto  
constitucional pelo artigo seguinte, dando-lhe a  
numeração devida.  
Art. - É livre a criação de partidos,  
respeitados o regime democrático, a soberania  
nacional, o pluralismo partidário e os direitos  
fundamentais da pessoa humana.  
§ 1o. - É assegurado aos cidadãos o direito  
de associar-se livremente em partidos políticos.  
§ 2o. - É assegurada aos partidos completa  
autonomia para definir sobre sua estrutura  
interna, organização e funcionamento.  
§ 3o. - Os partidos políticos adquirem  
personalidade jurídica com o registro do seu  
programa e estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.  
§ 4o. - Os partidos políticos tem direito ao  
acesso aos meios de comunicação social e aos  
recursos do fundo partidário, conforme a lei. 
Justificativa 
A liberdade de organização partidária é a mais alta forma da liberdade de expressão e associação, 
direito fundamental da cidadania. O direito de organizar partidos político é básico para a cidadania e 
não deve ser limitado de nenhuma maneira, senão a proibição de se instituir organização paramilitar, 
pois trata-se do estabelecimento de uma instituição política que concorre para a formação, expressão 
e manifestação da vontade popular, é instrumento fundamental para a participação política e artífice 
das mais pluralistas e democráticas iniciativas da sociedade civil. 
Não é por acaso que as Constituições de alguns países democráticos, como a Itália, por exemplo, 
tratam da matéria de maneira rápida e incisiva. A Constituição da França, por seu turno, garante o 
direito de organização não apenas aos partidos políticos como também a agrupamentos, estendendo 
a estes a liberdade de organização e expressão políticas. Mesmo aqui, na América Latina, a 
Constituição do Peru chega a proclamar: “É nulo e passível de punição todo ato pelo qual se proíba 
ou limite ao cidadão ou partido intervir na vida política da Nação”. 
Ao contrário, a tradição do autoritarismo brasileiro reza, especificamente após 1964, que ao Estado 
são concedidos poderes inclusive de intromissão na vida dos partidos políticos, chegando ao máximo 
com a dissolução pelo regime de 1964 dos partidos políticos constituídos com a redemocratização de 
1945. 
Verdadeiro abuso é a atual Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que chega a definir datas para 
realização dos eventos partidários, definir o número de integrantes dos organismos de direção e até 
mesmo impõe o modelo das atas com que se registram os eventos partidários, configurando tutela 
intolerável.  
Hoje, quando o Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, de maneira infeliz, chega a 
determinar até mesmo o percentual mínimo de filiados para que um partido possa participar das 
eleições, é curioso observar que parlamentares e personalidades que tanto reclamam da interferência 
do Estado na vida econômica e social, não levantem a voz em protesto contra esta intervenção 
absurda que não atinge somente os partidos com também os próprios cidadãos, compelidos a 
filiarem-se ao partido ao qual são simpáticos, para que o mesmo possa se por eles votado. 
Da mesma forma, não se justifica a preocupação em limitar o número de partidos políticos. Se existe, 
na sociedade, uma ampla gama de visões do mundo e de posicionamentos políticos ideológicos, 
nada mais natural que esta diversidade se reflita na organização de partidos políticos afinados com 
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tais posturas. O mesmo se aplica à preocupação despropositada em limitar o número de partidos com 
representação nas Casas do Parlamento. Este número não deve ser limitado senão pelos cidadãos, 
através, do voto direto e secreto, em eleições livres e limpas. Do contrário, estaremos limitando o 
exercício do voto, fundamento da democracia representativa. 
Por outro lado, consideramos que a Constituição deve simplesmente garantir aos partidos o acesso 
aos meios de comunicação social e aos recursos do fundo partidário. O disciplinamento desta matéria 
deve ser feito pela legislação ordinária.  
Direito Comparado: 
Constituição da França: 
Título I – DA SOBERANIA  
Art. 4° - Os partidos e agrupamentos políticos concorrem para a expressão do sufrágio. São livres a 
sua formação e o exercício de sua atividade e eles devem respeitar os princípios da soberania 
nacional e da democracia.  
Constituição da Itália: 
Título IV – RELAÇÕES POLÍTICAS 
Art. 49 – Todos os cidadãos têm direito de se associarem livremente a partidos e concorrer 
democraticamente na vida política nacional. 
Constituição de Portugal: 
Princípios Fundamentais (Sufrágio Universal e Partidos Políticos) 
2- Os partidos políticos concorrem para a organização e para a expressão da vontade popular, no 
respeito aos princípios da independência nacional e da democracia política. 
Constituição do Uruguai: 
DA CIDADANIA E DO SUFRAGIO  
11º - O Estado valerá por assegurar aos partidos políticos e mais ampla liberdade. Sem prejuízo 
disto, os partidos deverão: 
a) Exercer ativamente a democracia interna na eleição de suas autoridades. 
b) Das a máxima publicidade a suas cartas orgânicas e Programas de Princípios, de forma tal 
que os cidadãos possam conhece-los amplamente.  
Constituição do Peru: 
DOS DIREITOS POLÍTICOS 
Art. 64 – Os cidadãos têm o direito de participar dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de 
representantes livremente eleitos em eleições periódicas, e de acordo com as condições 
determinadas em lei. 
É nulo e passível de punição todo o ato pelo qual se proíba ou limite cidadão ou partido intervir na 
vida política da Nação. 
Art. 68 – Os partidos políticos expressam o pluralismo democrático. Concorrem para a formação e 
manifestação da vontade popular. São instrumentos para a participação política da cidadania. Sua 
criação e o exercício de sua atividade são livres, dentro do respeito à Constituição e à Lei. 
Parecer:   
   Propõe o nobre Constituinte Roberto Freire nova redação para os artigos 29 e 30 do Projeto, 
objetivando liberalizar a organização partidária. Acontece, contudo, que a maioria ou a quase 
totalidade dos princípios defendidos nos preceitos constantes de sua emenda estão atendidos em 
nossa proposta.  
Parecer favorável em parte. 
   
   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:  
[...] 
Secção II  
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Dos Partidos Políticos  
Art. 17. É livre a criação de partidos  
políticos, resguardados a soberania nacional, o  
regime democrático, o pluripartidarismo e os  
direitos fundamentais da pessoa humana, obedecidos  
os seguintes princípios:  
I - filiação partidária assegurada a todo o  
cidadão no pleno gozo dos direitos políticos,  
vedada organização paramilitar ou submissão a  
entidades e Governos estrangeiros;  
II - aquisição de personalidade jurídica de  
direito público, mediante registro dos estudos no  
Tribunal Superior Eleitoral;  
III - atuação no âmbito nacional, sem  
prejuízo das funções deliberativas dos órgãos  
estaduais e municipais, guardada fidelidade ao  
programa aprovado pela convenção;  
IV - garantia de direito de iniciativa em  
matéria constitucional e legislativa.  
§ 1o. Somente poderão concorrer às eleições:  
a) nacionais, os que tiverem Diretórios  
Regionais em, pelo menos, 1/3 (um terço) nas  
unidades federadas e Territórios;  
b) regionais, os que tiverem Diretórios em,  
pelo menos, dez por cento (10%) dos Municípios da  
unidade federada ou Território;  
c) municipais, os que tiverem Diretório no  
respectivo Município, com um número de cento e um filiados.  
§ 2o. São considerados partidos de âmbito  
nacional, para acesso aos recursos do Fundo  
Partidário, os que houverem obtido, no último  
pleito para Câmara dos Deputados, meio por cento  
dos votos apurados ou das cadeiras daquela Casa,  
perdendo o mandato, por insuficiência de  
representação, os já eleitos.  
§ 3o. A União ressarcirá as despesas feitas  
pelos partidos políticos nas campanhas eleitorais  
e atividades permanentes e os partidos políticos  
terão acesso aos meios de comunicação social,  
conforme a lei.  
§ 4o. A criação, fusão, incorporação e  
extinção dos partidos serão disciplinadas em lei,  
assegurada a autonomia dos estatutos quanto à  
regras próprias de organização, funcionamento e  
consulta prévia aos filiados, sobre decisões partidárias". 
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 
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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, afigurasse-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 
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 nºs. 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 acolhida 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. 
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   EMENDA:19551 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do Parágrafo 4o, do Artigo 29.  
Suprima-se o § 4o. do art. 29 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Deverá ser suprimido o § 4° do artigo 29 do Projeto, não só por ser colidente com o art. 294 que, ao 
tratar do orçamento veda, expressamente, “a criação de fundos de qualquer natureza”, bem como, 
por ser aceitável que o Erário Público, retire verbas de áreas carentes para “ressarcir os partidos 
pelas despesas com suas campanhas eleitorais e atividades permanentes”, mormente, sendo eles 
pessoas jurídicas, com recursos próprios provenientes do fundo partidário, que deverá ser constituído 
com a contribuição dos seus filiados, donativos, eventos, etc.  
Parecer:   
   A Emenda pretende a supressão do § 4o. do art. 29. Temos reiteradamente manifestado nosso 
ponto de vista de que o relevante papel que os Partidos Políticos exercem num regime democrático 
justificam, sobejamente, que sejam subsidiados.  
Além do mais deixá-los ao alvedrio de financiadores particulares seria deturpar suas altas finalidades. 
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:19675 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV e o § 4o. do Artigo 29  
e dê-se a seguinte redação ao seu § 2o.:  
§ 2o. - São considerados partidos de âmbito  
nacional e estadual, com acesso à propaganda  
eleitoral gratuita a nível nacional e estadual, os  
que tenham obtido, respectivamente, nas últimas  
eleições para a Câmara dos Deputados e para a  
Assembleia Legislativa, um por cento dos votos  
apurados ou um por cento das cadeiras da  
respectiva Casa. 
Justificativa 
Se a nova Constituição deve marcar o pleno retorno do estado brasileiro à forma federativa, é 
descabida e exigência de que todos os partidos se organizem a nível nacional. Deve, pelo contrário, 
ser admitida a existência de partidos de âmbito estadual, em coerência com a revalorização do 
estado membro. Pela nova redação, abre-se tal oportunidade, fazendo-se aos partidos estaduais 
exigências análogas às feitas aos partidos federais em termos de desempenho eleitoral e 
concedendo-lhes propaganda gratuita a nível estadual. A multiplicidade de partidos fortalece a 
democracia. 
Elimina-se o fundo partidário e a obrigação de a União ressarcir despesas dos partidos com 
fundamento no bom emprego dos recursos públicos, que devem ser utilizados para promover o bem 
estar dos cidadãos e da coletividade. 
Parecer:   
   A Emenda é de amplo espectro e objetiva extirpar-do art. 29 o item IV e o § 4o., além de dar nova 
redação ao citado art. 29. Concordamos com a supressão do item IV por economia de espaço; 
quanto ao parágrafo 4o. temos iterativamente defendido sua manutenção com vistas a relevância dos 
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Partidos na vida nacional e para não deixá-los ao sabor de doadores particulares nem sempre bem 
intencionados; finalmente, no tocante à redação proposta para o § 2o. nosso substitutivo é mais 
abrangente e mais liberal. 
   
   EMENDA:19731 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Insira-se, após o § 2o. do art., 29, novo  
parágrafo, numerando como § 3o., renumerando-se os demais.  
§ 3o. - Será cancelado o registro do Partido  
que, em duas eleições gerais consecutivas para a  
Câmara dos Deputados ou Senado da República não  
eleger qualquer representante. O cancelamento não  
impedirá o Partido de concorrer às duas eleições  
estaduais e municipais subsequentes. A lei  
regulará as condições de reabilitação do Partido  
cujo registro tenha sido cancelado por não eleger bancada federal. 
Justificativa: 
A democracia pressupõe o pluripartidarismo. Quanto mais tolerante for a Carta Magna em relação às 
exigências para registro definitivo, maiores serão as chances de aumento do número de partidos, que 
queremos fortes, atuantes e competitivos.  
Discriminar os pequenos partidos equivale a afundar o quadro multipartidário, em nome de suposta 
ditadura da maioria.  
Parecer:   
   A hipótese prevista na emenda do nobre Constituinte José Ignácio Ferreira é muito minuciosa e 
deverá ser, ulteriormente, objeto lei ordinária. 
   
   EMENDA:19836 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 406 a seguinte redação:  
Art. - É assegurada aos partidos políticos a  
utilização gratuita do rádio e da televisão,  
segundo critérios definidos em lei. 
Justificativa: 
Consagra-se, aqui, preceito hoje aceito consensualmente no País. Como instrumentos da 
democracia, os partidos políticos têm direito de acesso aos meios de comunicação.  
Parecer:   
   A Emenda é de ser acatada na íntegra.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:20230 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dá à Seção II, Capítulo V, do Título II, a seguinte redação:  
Art. - Os partidos políticos são entidades de  
direito público que se organizem à semelhança de  
associação civil, com registro na justiça Eleitoral.  
Art. - Em sua organização, os partidos devem  
observar os princípios constitucionais que  
conformam o Estado democrático.  
§ - A lei não pode dispor sobre a organização  
de partido político, a não ser no que diga respeito:  
a) à proteção de seu nome;  
b) às garantias do cidadão no processo de  
ingresso, e dos filiados nos processos internos da  
eleição e deliberação;  
c) ao direito de representação das minorias  
nos órgãos partidários.  
Art. - É vedado ao partido:  
a) utilizar símbolos nacionais para fins de propaganda;  
b) ministrar instrução militar ou  
paramilitar, e adotar uniforme para seus membros;  
c) subordinar-se a entidade ou governo estrangeiros.  
§ - A lei que não pode estabelecer restrição  
à atividade de partido político, a não ser,  
observado o princípio de igualdade:  
a) as existentes quanto às pessoas jurídicas em geral;  
b) as que digam respeito à publicidade de  
seus fundos e à propaganda eleitoral.  
Art. - Pode concorrer a eleição de âmbito  
nacional o partido que detenha apoio expresso em  
votos de 3%, do eleitorado, apurados em eleição  
geral para a Câmara dos Deputados e distribuídos  
em pelo menos 5 estados, com o mínimo de 2% do  
eleitorado de cada um deles. 
Justificativa: 
Enviada pelo ilustre membro do Conselho Federal da OAB, apresentamo-la para apreciação da 
Assembleia Nacional Constituinte.  
A emenda objetiva organizar os partidos políticos segundo os princípios de liberdade e democracia 
interna evitando a intervenção excessiva do Estado. Distingue também entre existência do partido e 
sua capacidade competitiva, abrindo oportunidade à existência de partidos de âmbito municipal e 
estadual.  
Parecer:   
   A emenda em tela se propõe a substituir todo o Capítulo dos Partidos Políticos e sua redação, além 
de primorosa, tem, inequivocamente, pontos altos. É, no entanto, muito extensa um dos aspectos que 
mais temos procurado evitar. A nossa proposta apesar de mais concisa encerra muitos dos princípios 
defendidos por seu nobre Autor. Ante o exposto consideramos a emenda parcialmente aprovada. 
   
   EMENDA:20510 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo V do Título II dos  
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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 preâmbulo de seu projeto de Constituição: 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, 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 
minúcias 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 
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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:20676 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. 29 pelo seguinte:  
Art. 29 - São livres a organização e o  
funcionamento dos partidos políticos. Só terão  
direito à representação parlamentar, no entanto,  
aqueles que alcançarem quocientes mínimos de  
representatividade que a lei estabelecer. 
Justificativa: 
A emenda estabelece a liberdade de organização partidária mas ressalva a representatividade 
mínima, na forma que vier a ser estabelecida no Código Eleitoral. Esta representatividade, tanto pode 
ser prevista de desempenho eleitoral, quanto de filiação.  
Parecer:   
   Ao estabelecer em nossa proposta as condições mínimas para que um Partido Político possa 
concorrer às eleições Nacionais, Estaduais e Municipais, entendemos haver atendido à ideia contida 
na presente emenda. Por este motivo nosso parecer é favorável em parte, uma vez que 
consideramos seus objetivos, exauridos pelo disposto no item VI do art. 29. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:21332 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Suprimir o § 4o. do Artigo 18. 
Justificativa 
O parágrafo, não tem o menor sentido, pois partidos políticos são criados livremente e adquire 
personalidade jurídica de direito público, independentemente de terem representantes no Congresso 
eleitos sob sua legenda. 
O dispositivo inviabiliza a criação de qualquer partido, na medida em que nenhum partido que se cria 
possui representantes eleitos sob sua legenda. 
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Parecer:   
   A Emenda pretende suprimir o § 4o. do Art. 18, sob o fundamento de que o dispositivo inviabiliza a 
criação de partidos, na medida em que um partido que se cria não pode possuir representantes 
eleitos na sua legenda.  
Estamos mais ou menos de acordo com a objeção e vamos assim, deixar o assunto à decisão 
posterior, por lei complementar. 
   
   EMENDA:21909 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Ao art. 18, § 4o,  
Suprima-se o parágrafo. 
Justificativa 
Diz o § 4º que “serão considerados partidos políticos os que tiveram representantes eleitos sob sua 
legenda à Câmara Federal ou ao Senado da República”. O preceito é, data venia, antidemocrático. 
Para que um partido político exista não é necessário que tenha congressista eleito, sob sua legenda. 
Ademais, pode um partido possuir deputados estaduais na Câmara Federal e no Senado da 
República. 
Parecer:   
   A emenda postula a supressão do § 4o. do Art. 18, sob a alegação de que o preceito contraria o 
espírito liberal que inspirou todo o Capítulo. A ponderação, data venia, não procede, realmente, 
facilitamos ao máximo a criação de Partidos Políticos, porém, no que diz respeito à propaganda 
eleitoral gratuita, à utilização graciosa do rádio e da televisão, além dos recursos do fundo partidário, 
faz-se mister, criarmos algum pré-requisito, sob pena de pulverizarmos, totalmente, o tempo e os 
recursos, tornando improfícua a participação das agremiações que comprovadamente tenham 
eleitorado. Entendemos, no entanto, mais prudente deixar o assunto à deliberação  
de lei complementar. 
   
   EMENDA:22047 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FARIAS (PMB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título II - Capítulo V  
Substitua-se, no § 4o. do art. 18, a  
expressão "representantes eleitos" pela expressão  
"representante eleito". 
Justificativa: 
A técnica legislativa recomenda a alteração, que se harmoniza, por inteiro, com a intenção do Projeto.  
Parecer:   
   Resolvemos dar nova redação ao texto motivo pelo qual consideramos a emenda prejudicada. 
   
   EMENDA:22155 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Suprima-se:  
O parágrafo 4o., do Artigo 18, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
Não há necessidade deste assunto constar da Constituição. A lei ordinária eleitoral ou o Código 
poderão tratar dele explicitando-o melhor.  
Parecer:   
   A emenda postula a supressão do § 4o. do Art. 18, sob a alegação de que o preceito contraria o 
espírito liberal que inspirou todo o Capítulo. A ponderação, data vênia, não procede, realmente, 
facilitamos ao máximo a criação de Partidos Políticos, porém, no que diz respeito à propaganda 
eleitoral gratuita, à utilização graciosa do rádio e da televisão, além dos recursos do fundo partidário, 
faz-se mister, criarmos algum pré-requisito, sob pena de pulverizarmos, totalmente, o tempo e os 
recursos, tornando improfícua a participação das agremiações que comprovadamente tenham 
eleitorado. Entendemos, no entanto, mais prudente deixar o assunto à deliberação  
de lei complementar. 
   
   EMENDA:22192 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Parágrafo 4o. do Art. 18  
Art. 18 - ..................................  
§ 4o. - Serão considerados partidos políticos  
os que tiverem representantes sob sua legenda à  
Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal. 
Justificativa: 
Visa a presente emenda possibilitar que as novas agremiações políticas partidárias, criadas a partir 
de 1985 ou que venham a ser criadas, também possam ser consideras como partidos políticos, desde 
que passem a integrar sua legenda membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.  
Parecer:   
   Todo partido tem como objetivos precípuos a divulgação de suas ideias e de seu programa e 
articular-se para disputar e vencer eleições. Somente o duro embate das urnas dá a uma agremiação 
política todas as condições de maturidade e autoafirmação de que carece para participar da vida 
pública de um país. Daí a razão de ser da exigência que a emenda quer eliminar.  
Preferimos no entanto deixar o assunto à decisão de lei complementar. 
   
   EMENDA:22587 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se:  
O parágrafo quarto do Artigo 18, remunerando-se os demais. 
Justificativa: 
Não há necessidade deste assunto constar da Constituição. A Lei ordinária eleitoral ou o Código 
poderão tratar dele explicitando-o melhor.  
Parecer:   
   A emenda postula a supressão do § 4o. do Art. 18, sob a alegação de que o preceito contraria o 
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espírito liberal que inspirou todo o Capítulo.  
Achamos procedente a alegação, de acordo. 
   
   EMENDA:22782 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Nos termos do art., do Regimento Interno da  
Assembleia Nacional Constituinte, suprima-se o §  
4o., do art. 18, do Substitutivo do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O disposto no parágrafo 4°, do art. 18, do Projeto de Constituição de cuja supressão se cogita, tolhe e 
enfraquece os partidos políticos, dificultando a formação de novas facções, num momento em que o 
crescimento destes institutos se impõe, até mesmo para que prospere o sistema de governo ora 
sugerido.  
Parecer: 
   A emenda postula a supressão do § 4o. do Art. 18, sob a alegação de que o preceito contraria o 
espírito liberal que inspirou todo o Capítulo. A ponderação, data vênia, não procede, realmente, 
facilitamos ao máximo a criação de Partidos Políticos, porém, no que diz respeito à propaganda 
eleitoral gratuita, à utilização graciosa do rádio e da televisão, além dos recursos do fundo partidário, 
faz-se mister, criarmos algum pré-requisito, sob pena de pulverizarmos, totalmente, o tempo e os 
recursos, tornando improfícua a participação das agremiações que comprovadamente tenham 
eleitorado. Entendemos, no entanto, mais prudente deixar o assunto à deliberação  
de lei complementar. 
   
      
   EMENDA:22813 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se o parágrafo 4o. do art. 18. 
Justificativa: 
Permanecendo tal empecilho na Constituição será quase impossível o surgimento de novos partidos. 
Parecer:   
   A emenda postula a supressão do § 4o. do Art. 18, sob a alegação de que o preceito contraria o 
espírito liberal que inspirou todo o Capítulo. A ponderação, data vênia, não procede, realmente, 
facilitamos ao máximo a criação de Partidos Políticos, porém, no que diz respeito à propaganda 
eleitoral gratuita, à utilização graciosa do rádio e da televisão, além dos recursos do fundo partidário, 
faz-se mister, criarmos algum pré-requisito, sob pena de pulverizarmos, totalmente, o tempo e os 
recursos, tornando improfícua a participação das agremiações que comprovadamente tenham 
eleitorado. Entendemos, no entanto, mais prudente deixar o assunto à deliberação  
de lei complementar. 
   
   EMENDA:22928 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: § 1o. do Artigo 18 do substitutivo do Relator:  
Texto:  
Suprima-se o § 1o. do Artigo 18 do  
Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
O referido parágrafo 1° do artigo 18 do Substitutivo do nobre relator Bernardo Cabral, de maneira 
correta e apropriada, impede os partidos políticos de constituírem organização paramilitar. Entretanto, 
tal proibição não apenas a partidos políticos, como a qualquer associação da sociedade civil, já foi 
imposta no parágrafo 52 do Art. 6°, no Capítulo I, Dos Direitos individuais.  
Torna-se, assim, desnecessário repeti-la apenas para os partidos políticos.  
Parecer:   
   O nobre Constituinte Roberto Freire vem reiteradamente tentando suprimir o § 1o. do Art. 18, sob 
os mais variados argumentos. Acontece que achamos que o referido preceito contém medida cautelar 
dos mais necessários ao futuro de nosso regime democrático. Por essa razão não podemos acolher a 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22929 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: § 2o. do Art. 18.  
Texto:  
Suprima-se do § 2o. do Art. 18 a seguinte  
expressão: "dos quais constem normas de fidelidade  
e disciplina partidárias". 
Justificativa 
O problema das normas de fidelidade e disciplina partidárias é da competência dos partidos políticos 
aos quais cabe defini-las, consultando os seus integrantes. Aos cidadãos deve ser assegurado a mais 
ampla liberdade de filiar-se ou desfilar-se de qualquer partido político e, sendo Integrante de uma 
organização partidária nela organizar-se da forma que ao partido parecer mais apropriada e 
conveniente à consecução dos objetivos deste partido. Não cabe à Constituição, e nem mesmo à 
legislação ordinária, sugerir que os partidos devam obrigatoriamente submeter os seus integrantes a 
normas de fidelidade e disciplina partidárias. 
Parecer:   
   É com a maior satisfação que manifestamos nosso integral apoio à emenda em tela. Concordamos 
em gênero, número e caso. 
   
   EMENDA:22930 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 18 do  
substitutivo do Relator.  
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Substitua-se a redação do caput do Art. 18  
pela que se segue:  
Art. 18 - É livre a criação, fusão,  
incorporação e extinção de partidos políticos,  
resguardados a soberania nacional, o regime  
democrático, o pluripartidarismo e os direitos  
fundamentais da pessoa humana. 
Justificativa: 
Esta formulação, mais sintética, expressa de maneira clara e precisa e garantia da mais ampla 
liberdade aos partidos políticos, resguardos os preceitos democráticos fundamentais. Ao mesmo 
tempo, limita a legislação ordinária ao simples disciplinamento desta matéria e não a definição da 
forma que necessariamente deverá tomar o exercício deste direito.  
Assim, a Constituição veda as portas de eventuais restrições que se pretenda antepor à liberdade 
partidária, quando da regulamentação desta matéria na legislação ordinária.  
Parecer:   
   A Emenda dá ao caput do Art. 18, redação mais sintética cortando as expressões: " na forma da 
lei". Ao apreciar emenda de idêntico teor do Constituinte Doreto Campanari tivemos ocasião de 
ressaltar que as expressões que se deseja expungir ressalvam futuras distorções na interpretação do 
texto, motivo pelo qual preferimos mantê-las.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22931 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
Dispositivo emendado: § 5o. do Art. 18 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao § 5o. do Art. 18 a seguinte redação:  
§ 5o. - aos partidos políticos serão  
assegurados, na forma da lei:  
a) utilização gratuita do rádio e da televisão; e  
b) acesso à propaganda eleitoral gratuita e  
aos recursos do fundo partidário. 
Justificativa 
É desnecessária a inclusão da expressão "habilitados a concorrer às eleições nacionais, estaduais e 
municipais" porque a liberdade de organização partidária garantida pela constituição inclui 
evidentemente a liberdade de participação das eleições sem o que não existe liberdade partidária. 
Todos os partidos legalmente registrados no TSE estão habilitados a participar dos processos 
eleitorais, em todos os níveis.  
Se entendemos que a liberdade de participar dos processos eleitorais é fundamento da liberdade 
partidária, redundante se torna a presença da expressão acima aludida no texto constitucional, uma 
vez que o acesso aos meios de comunicação da massa é direito de todos os partidos, que o utilizarão 
em cada processo eleitoral. 
Parecer:   
   O brilhante Constituinte Roberto Freire com sua emenda pretende expungir do § 5o. do Art. 18 as 
expressões: "habilitados a concorrer às eleições nacionais, estaduais e municipais."  
De acordo. 
   
   EMENDA:22932 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Dispositivo emendado: § 4o. do Art. 18.  
Suprima-se o § 4o. do Art. 18. 
Justificativa: 
O Caput deste artigo garante a liberdade de organização partidária.  
O § 4° determina uma restrição que é inteiramente contraditória com o caput. Além do mais, não se 
justifica que um partido político que não lograr a eleição, pela sua legenda, de um parlamentar, deixe 
de ser considerado como partido ou que uma organização partidária em fase de contribuição 
atualmente, deixe de ser considerado partido mesmo depois de haver conseguido a personalidade 
jurídica com o registro dos seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, conforme é exigido no § 2°.  
O conteúdo do Parágrafo 4° é estranhável, particularmente quando observamos que, em seu 
conjunto, o Capítulo referente aos partidos políticos no presente substitutivo do Nobre Relator 
Bernardo Cabral se constitui em um nítido avanço em relação aos textos anteriores sendo somente 
prejudica pela presença deste restrito Parágrafo 4º, que ora nos propomos suprimir.  
Parecer:   
   A emenda postula a supressão do § 4o. do Art. 18, sob a alegação de que o preceito contraria o 
espírito liberal que inspirou todo o Capítulo. A ponderação, data vênia, não procede, realmente, 
facilitamos ao máximo a criação de Partidos Políticos, porém, no que diz respeito à propaganda 
eleitoral gratuita, à utilização graciosa do rádio e da televisão, além dos recursos do fundo partidário, 
faz-se mister, criarmos algum pré-requisito, sob pena de pulverizarmos, totalmente, o tempo e os 
recursos, tornando improfícua a participação das agremiações que comprovadamente tenham 
eleitorado. Entendemos, no entanto, mais prudente deixar o assunto à deliberação  
de lei complementar. 
   
   EMENDA:23086 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Aditiva:  
Acrescente-se o seguinte § ao Art. 18  
§ 6o. - A escolha dos candidatos a cargos  
eletivos dos Municípios, Estados e Territórios  
Federais far-se-á, sempre por votação prévia  
direta e secreta dos filiados de cada partido  
político em convenções convocadas pelas  
respectivas comissões - executivas dos diretórios  
municipais, regionais e nacionais, com assistência  
e na conformidade das instituições da justiça eleitoral. 
Justificativa: 
Atualmente, a escolha dos candidatos a cargos eletivos é privativa dos diretórios municipais, 
regionais e nacionais, com destinações descabidas e prejudiciais ao aperfeiçoamento do regime 
democrático.  
Parecer:   
   A Emenda pretende instituir eleições primárias com a participação de todos os filiados do partido, 
para a escolha prévia dos candidatos a cargos eletivos. A ideia é bastante válida e merece nosso 
apoio. Entendemos, no entanto, que a matéria deve ser tratada pelo ESTATUTO dos partidos e não 
no texto constitucional por esta razão nosso parecer á contrário. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23744 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 18 do Substitutivo do Relator  
ao anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 18 - É livre a criação, fusão,  
incorporação e extinção de partidos políticos,  
resguardados, na sua organização e funcionamento,  
a soberania nacional, o regime democrático, o  
pluralismo e os direitos fundamentais da pessoa humana." 
Justificativa 
A técnica legislativa desaconselhava a divisão de um só dispositivo em parágrafos independentes, 
por ponto, apelando-se para as construções subordinantes participais ou o uso de conjunções 
coordenativas unindo orações. 
De outro lado, o Anteprojeto se ressente do uso exagerado da expressão “na forma da lei”, quando 
ela é claramente despicienda. 
Parecer:   
   O nobre constituinte Doreto Campanari propõe nova redação para o art. 18, sob o fundamento de 
que a expressão "na forma da lei" é despicienda. Apesar de concordarmos, em tese com o ilustre 
proponente, entendemos que as expressões aludidas são, em última análise, impeditivas de 
interpretações destorcidas. Preferimos, todavia, alterar a redação para evitar dúvidas futuras. 
   
   EMENDA:23746 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se aos parágrafos e alíneas do art. 18 do  
Substitutivo do Relator ao Anteprojeto de  
Constituição a seguinte redação:  
" § 1o. - Os partidos políticos adquirem  
personalidade jurídica de direito público pelo  
registro dos seus estatutos no Tribunal Superior  
Eleitoral ou pelos representantes eleitos sob sua  
legenda à Câmara Federal ou ao Senado da República,  
sendo-lhes exigido:  
a) não assumirem qualquer característica de  
organização paramilitar;  
b) organização de âmbito nacional, sem  
prejuízo das funções deliberativas dos órgãos  
estaduais e municipais, e atuação permanente,  
baseada na doutrina e no programa aprovados na convenção.  
§ 2o. - Asseguram-se aos partidos políticos  
na disputa eleitoral a utilização gratuita do  
rádio e da televisão e o acesso à propaganda e aos  
recursos do fundo partidário." 
Justificativa: 
A redução de sete para três dispositivos busca atender à síntese possível e necessária do texto 
constitucional, ao alcance do entendimento médio do povo brasileiro, consagrando-se, no entanto, o 
dicionário jurídico em uso.  
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Parecer:   
   A Emenda visa a dar redação mais sintética a todos os parágrafos e alíneas do Art. 18. Acontece 
que apesar do cuidado com que foi elaborada a proposição não acrescenta nada ao texto original. 
Ante o exposto preferimos manter, até por coerência, nosso substitutivo. No entanto, como ela é em 
suas linhas gerais praticamente idêntica, vamos considerá-la, parcialmente aprovada. 
   
   EMENDA:24179 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. 18  
Dê-se ao caput do artigo 18 do Projeto da  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 18 - É livre a criação, fusão,  
incorporação e extinção de partidos políticos,  
resguardando-se, na sua organização e  
funcionamento, a soberania nacional, o regime  
democrático, o pluripartidarismo e os direitos  
fundamentais da pessoa humana. 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a aprimorar a redação do dispositivo. 
Parecer:   
   A Emenda dá ao caput do Art. 18, redação mais sintética cortando as expressões: " na forma da 
lei". Ao apreciar emenda de idêntico teor do Constituinte Doreto Campanari tivemos ocasião de 
ressaltar que as expressões que se deseja expungir ressalvam futuras distorções na interpretação no 
texto, motivo pelo qual preferimos mantê-las.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24349 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Altera a redação do art. 18 do Projeto de Constituição, para a seguinte:  
"Art. 18 - 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, ainda,  
os seguintes princípios:  
I - filiação partidária assegurada a todo  
cidadão no gozo dos seus direitos políticos;  
II - proibição aos partidos políticos de  
utilização organização paramilitar, bem assim de  
se subordinarem a entidades ou governos estrangeiros;  
III - aquisição de personalidade jurídica de  
direito público mediante o registro dos estatutos  
perante o Tribunal Superior Eleitoral, dos quais  
constem normas de fidelidade e disciplina partidárias.  
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IV - âmbito nacional, sem prejuízo das  
funções deliberativas dos órgãos estaduais e  
municipais, e atuação permanente baseada na  
doutrina e no programa aprovados em convenção.  
§ 1o. - aos partidos políticos é assegurado o  
acesso gratuito ao rádio e televisão para difusão  
do programa partidário e propaganda eleitoral, na  
forma estabelecida em lei.  
§ 2o. - a lei estabelecerá as condições de  
distribuição entre os partidos políticos dos  
recursos do Fundo Partidário, constituído de  
dotações orçamentárias da União e contribuições de  
outra natureza, bem como a forma disciplinadas em lei.  
§ 3o. - a criação, fusão, incorporação e  
extinção dos partidos políticos serão  
disciplinadas em lei. 
Justificativa 
A emenda procura aproximar o texto do art. 18 do projeto ao que foi adotado na Comissão Temática. 
Restabelece, no que respeita aos princípios que devem orientar a criação dos partidos, a vedação a 
que eles tenham subordinação a partidos ou governos estrangeiros. No particular do acesso ao rádio 
e televisão a emenda propõe redação, a nosso juízo, mais apropriada, uma vez que transfere para a 
legislação ordinária a disciplina para a utilização dos meios de comunicação de massa pelos partidos. 
Finalmente, a emenda determina a criação do Fundo Partidário e estabelece a obrigatoriedade da 
União de contribuir com recursos do orçamento para sua formação, exigindo, de outro lado, a 
prestação de contas dos recursos recebidos pelos partidos. 
Parecer:   
   A emenda visa a substituir todo o Capítulo referente aos Partidos Políticos. Acontece que em suas 
linhas gerais se encontra atendida em nosso Substitutivo motivo pelo qual nosso parecer é favorável 
em parte, preferindo, todavia, a redação atual que lhe imprimimos. 
   
   EMENDA:24698 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Título II  
Capítulo V  
Art. 18 ............................. 
§ 4o. - Propõe-se a supressão desse parágrafo. 
Justificativa: 
Não podemos criar mecanismos que venham reconhecer só a institucionalidade dos partidos, ao 
contrário.  
Os partidos podem coexistir sem representação política institucional, ou melhor, sem a 
representatividade na Câmara Federal ou Senado da República.  
Minha proposta vem de encontro a aspiração de partidos que são obrigados a viverem nos 
subterrâneos de ouros partidos devido uma legislação antidemocrática que os submetem a legislação 
elitista. 
Espero que o prezado relator leve em consideração a necessidade de estimularmos o quadro político-
partidário do novo cenário, suprimido o presente parágrafo.  
Parecer:   
   A emenda postula a supressão do § 4o. do Art. 18, sob a alegação de que o preceito contraria o 
espírito liberal que inspirou todo o Capítulo. A ponderação, data vênia, não procede, realmente, 
facilitamos ao máximo a criação de Partidos Políticos, porém, no que diz respeito à propaganda 
eleitoral gratuita, à utilização graciosa do rádio e da televisão, além dos recursos do fundo partidário, 
faz-se mister, criarmos algum pré-requisito, sob pena de pulverizarmos, totalmente, o tempo e os 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 158  

 

recursos, tornando improfícua a participação das agremiações que comprovadamente tenham 
eleitorado. Entendemos, no entanto, mais prudente deixar o assunto à deliberação  
de lei complementar. 
   
   EMENDA:24732 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 18 pelo seguinte:  
Art. 18 - São livres a organização e o  
funcionamento dos partidos políticos. Só terão  
direito à representação parlamentar, no entanto,  
aqueles que alcançarem quocientes mínimos de  
representatividade que a lei estabelecer. 
Justificativa 
A emenda estabelece a liberdade de organização partidária, mas ressalva a representatividade 
mínima, na forma que vier a ser estabelecida no Código Eleitoral. Esta representatividade, tanto pode 
ser prevista em termos de desempenho eleitoral, quando de filiação. 
Parecer:   
   A emenda dá nova redação ao art. 18, estabelecendo que os Partidos deverão alcançar condições 
mínimos de representatividade que a lei estabelecer. O objetivo do ilustre signatário da proposta está 
atendido no item XI.  
Favorável em parte. 
   
   EMENDA:25001 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva) Título II - Capítulo V  
Acrescente-se um parágrafo ao art. 18, com a seguinte expressão:  
"Art. 18 - ..................................   
§ - A lei limitar-se-á a regular o processo eleitoral." 
Justificativa: 
A organização dos Partidos precisa ficar bem assegurada contra tentativas que possam surgir, por 
força de circunstancias, para afrontá-las. O projeto, no § 2° do art. 9°, veda, expressamente, que o 
Poder Público interfira na organização sindical. Pelo menos motivos, deve proibir a interferência na 
organização partidária, sobretudo quando, com a implantação do sistema parlamentarista, os Partidos 
Políticos avultarão de significado.  
Daí, a emenda intentando limitar a disciplina de lei ordinária.  
Parecer:   
   Nos parece que a redação dada ao Capítulo dos Partidos Políticos é bastante abrangente e dá 
àquelas agremiações toda a proteção.  
Ante o exposto não concordamos com a inclusão do preceito proposto na emenda.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:25389 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se:  
O parágrafo quarto do Artigo. 18, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
Não há necessidade deste assunto constar na Constituição. A lei ordinária ou o Código poderão tratar 
dele explicitando-o melhor.  
Parecer:   
   A emenda postula a supressão do § 4o. do Art. 18, sob a alegação de que o preceito contraria o 
espírito liberal que inspirou todo o Capítulo. A ponderação, data vênia, não procede, realmente, 
facilitamos ao máximo a criação de Partidos Políticos, porém, no que diz respeito à propaganda 
eleitoral gratuita, à utilização graciosa do rádio e da televisão, além dos recursos do fundo partidário, 
faz-se mister, criarmos algum pré-requisito, sob pena de pulverizarmos, totalmente, o tempo e os 
recursos, tornando improfícua a participação das agremiações que comprovadamente tenham 
eleitorado. Entendemos, no entanto, mais prudente deixar o assunto à deliberação  
de lei complementar. 
   
   EMENDA:25434 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescentar um parágrafo 6o. ao artigo 18, com a seguinte redação:  
Artigo 18 - ................................  
§ 6o. - A lei disporá sobre a forma de  
indenização aos partidos políticos por despesas  
que efetuarem com a manutenção de suas funções  
permanentes e por gastos com atividades eleitorais. 
Justificativa: 
Tornar viável o funcionamento e as atividades político-partidárias, a propósito do que ocorre na 
Alemanha, no Japão, Inglaterra e outros países.  
Parecer:   
   A Emenda em questão trata de matéria a ser tratada em legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26650 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   Acrescentar um parágrafo 6o. ao artigo 18, com a seguinte redação:  
Artigo 18 - .............................. 
§ 6o. - A lei disporá sobre a forma de  
indenização aos partidos políticos por despesas  
que efetuarem com a manutenção de suas funções  
permanentes e por gastos com atividades eleitorais. 
Justificativa: 
Tornar viável o funcionamento e as atividades político-partidárias, a propósito do que ocorre na 
Alemanha, no Japão, Inglaterra e outros países.  
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Parecer:   
   Em que pesem os altos méritos da emenda entendemos que a matéria nela tratada deve ser objeto 
de legislação ordinária. 
   
   EMENDA:26668 PARCIALMENTE APROVADA 
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 V, do Título II dos  
Partidos Políticos, a seguinte redação,  
renumerando-se o atual artigo 18 para 11.  
"Art. 11 - É livre a criação, fusão,  
incorporação e extinção de partidos políticos  
resguardados a soberania nacional, o regime  
democrático, o pluripartidarismo e os direitos  
fundamentais da pessoa humana. 
Justificativa: 

1. Em razão de outras emendas, renumeramos o artigo 18 para 11 ao qual demos nova redação 
e suprimimos os dispositivos seguintes por entender devam ser regulados em lei ordinária.  

Parecer:   
   A Emenda dá ao caput do Art. 18, redação mais sintética cortando as expressões: " na forma da 
lei". Ao apreciar emenda de idêntico teor do Constituinte Doreto Campanari tivemos ocasião de 
ressaltar que as expressões que se deseja expungir ressalvam futuras distorções na interpretação no 
texto, motivo pelo qual preferimos mantê-las.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26796 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA/ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título II, Capítulo V,  
Art. 18, Parágrafo 4o. e Título X.  
Suprima-se o § 4o. do art. 18 e acrescente ao Título X o seguinte art.  
"Art. - São considerados partidos políticos  
definitivamente organizados, para efeito desta  
Constituição e da Legislação posterior, os  
partidos que tiveram representantes eleitos, sob  
legenda, a Câmara Federal ou ao Senado da  
República, estando habilitados a todos os atos de  
vida partidária e especialmente.  
I) Concorrer em eleições majoritárias ou proporcionais.  
II) Utilização gratuita de rádio e televisão na forma da Lei.  
III) Acesso a propaganda eleitoral gratuita e  
aos recursos do fundo partidário." 
Justificativa: 
No fundo, trata-se de Emenda que harmoniza os vários preceitos contidos no Cap. V, Art. II e remete 
para as disposições transitórias, Comando Constitucional que reveste-se desta característica de 
transitoriedade.  
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Por outro lado, a Emenda proposta espanca, eventuais desvios possíveis na interpretação da norma.  
Parecer:   
   A emenda pretende erradicar o § 4o. do art. 18, substituindo-o por um artigo e três itens. A proposta 
em que pesem seus altos méritos é bastante assemelhada em sua essência ao texto do Substitutivo.  
Por uma questão de coerência preferimos a redação original. 
   
   EMENDA:27052 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescenta § 6o. ao art. 18:  
§ 6o. Além dos casos previstos em lei, terá  
registro definitivo o partido político cujo  
manifesto for subscrito por 5% dos parlamentares  
com assento na Câmara dos Deputados e no Senado da  
República, conjuntamente. 
Justificativa 
No período autoritário buscou-se reduzir ao máximo a expressão política dos quadros parlamentares.  
Deixou-se, então, de lado, a possibilidade anterior de se registrarem partidos com a simples 
subscrição parlamentar, em substituição às existências burocráticas. 
É preciso restabelecer esta possibilidade, reconhecendo ao fato político a relevância que ele tem no 
contexto social. 
Parecer:   
   A emenda visa a acrescentar mais um parágrafo ao art.18, determinando que terá registro definitivo 
o Partido Político que for subscrito por 5% dos parlamentares com assento na Câmara e no Senado. 
Acontece que em suas linhas gerais a medida está atendida no Substitutivo.  
Favorável em parte. 
   
   EMENDA:27209 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Acrescentar um parágrafo 6o. ao art. 18, com a seguinte redação:  
Art. 18 - ................................. 
§ 6o. - A lei disporá sobre a forma de  
indenização aos partidos políticos por despesas  
que efetuarem com a manutenção de suas funções  
permanentes e por gastos com atividades eleitorais. 
Justificativa: 
Tornar viável o funcionamento e as atividades político-partidárias, a propósito do que ocorre na 
Alemanha, no Japão, Inglaterra e outros países.  
Parecer:   
   A norma proposta deve ser tratada em legislação comum.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27312 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 18, § 1o.  
Suprima-se o § 1o. do Art. 18 do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
Embora de acordo com o mérito do dispositivo a suprimir achamos a sua existência redundante, pois 
tal proibição já existe no próprio corpo do Substitutivo, e de forma abrangente, no § 52 do Art. 6°. 
Parecer:   
   A proibição constante do parágrafo que se deseja suprimir nos parece altamente justa e salutar. 
Não vemos, assim, como concordar com a emenda. 
   
   EMENDA:27364 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao parágrafo 4o., do art. 18 a seguinte redação:  
Art. 18 - ................................. 
"Parágrafo 4o: Serão considerados partidos  
políticos de âmbito nacional os que tiverem  
representantes eleitos à Câmara Federal ou ao  
Senado da República. 
Justificativa: 
Da forma como redigido, se aprovado como princípio constitucional, será inviabilizado o surgimento 
de novas agremiações políticas no Brasil após a promulgação da nova Constituição.  
Parecer:   
   A emenda acrescenta a expressão "nacionais" ao § 4o. do art. 18. Visando a evitar que os partidos 
que não tiverem representantes eleitos sob sua legenda deixem de existir.  
A emenda nos parece totalmente procedente, parecer favorável, nos termos da nova redação dada 
ao Substitutivo. 
   
   EMENDA:29089 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do art. 18 do Projeto 
Justificativa: 
Não faz sentido que a existência de partidos políticos seja consagrada pela existência de deputado 
ou senador eleitos. Partido Político nasce e cresce para eleger representantes do povo, e não o 
contrário. É aliás o que dizem os demais parágrafos do art. 18. 
Parecer:   
   A emenda postula a supressão do § 4o. do Art. 18, sob a alegação de que o preceito contraria o 
espírito liberal que inspirou todo o Capítulo. A ponderação, data vênia, não procede, realmente, 
facilitamos ao máximo a criação de Partidos Políticos, porém, no que diz respeito à propaganda 
eleitoral gratuita, à utilização graciosa do rádio e da televisão, além dos recursos do fundo partidário, 
faz-se mister, criarmos algum pré-requisito, sob pena de pulverizarmos, totalmente, o tempo e os 
recursos, tornando improfícua a participação das agremiações que comprovadamente tenham 
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eleitorado. Entendemos, no entanto, mais prudente deixar o assunto à deliberação  
de lei complementar. 
   
   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  
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:  
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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  
de oposição democrática, nos termos desta Constituição. 
Justificativa: 
O artigo 13 do Substitutivo confunde direito com 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:29397 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao § 1o. do Art. 18 o seguinte período:  
"e se subordinarem ou vincularem a entidade  
ou governos estrangeiros".  
Consequentemente, o § 1o. do Art. 18 passa  
ter a seguinte redação:  
§ 1o. - É proibido aos partidos políticos  
utilizarem organização paramilitar e se  
subordinarem ou vincularem a entidade ou governos  
estrangeiros. 
Justificativa 
Evitar que entidades e/ou governos estrangeiros possam influenciar no processo político brasileiro, 
que procura aperfeiçoar o seu próprio modelo político, baseado na cultura e aspirações nacionais. 
Parecer:   
   O ilustre constituinte deseja acrescentar ao § 1o. do Art. 18, as expressões: "e se subordinarem ou 
vincularem a entidade ou governos estrangeiros." O objetivo perseguido na emenda nos parece 
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aceitável e óbvio.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:30131 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se a expressão "de seus programas"  
após "registro" no P. 2o. do Art. 18 do Substitutivo. 
Justificativa: 
É necessário que se enfatize a importância do registro dos programas dos partidos políticos para que 
os mesmos adquiram personalidade jurídica.  
Parecer:   
   A emenda dá ênfase aos programas dos Partidos, na medida em que procura acrescer o § 2o. 
daquela expressão. Concordamos integralmente que o programa é essencial à vida partidária. Não 
achamos, contudo, necessária sua inclusão no preceito. 
   
   EMENDA:30232 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Ao § 4o. do art. 18 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização, dar a seguinte redação:  
" § 4o. - Serão considerados extintos,  
independentemente de qualquer processo ou  
declaração formal os partidos políticos que não  
tiverem representantes eleitos sob sua legenda, à  
Câmara Federal ou ao Senado da República, na  
primeira eleição após sua criação, ou, em relação  
aos partidos existentes, na primeira eleição após  
a vigência desta Constituição.". 
Justificativa: 
O dispositivo do § 4° do art. 18, na sua redação atual, conflita com o restante do artigo e impossibilita 
a criação de novos Partidos Políticos.  
Realmente pelo § 2°, o Partido Político adquire personalidade jurídica mediante o registro dos seus 
Estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, que é certo. 
A partir daí, não pode deixar de ser considerado como Partido Político.  
Para a continuidade de sua existência, seria necessário que conseguisse eleger representantes na 
Câmara, ou no Senado. É outro princípio.  
Como poderia ser criado um novo Partido Político, se ele, por ser novo, ainda não elegeu qualquer 
representante? 
E como poderia deixar de ser considerado como Partido Político, se já adquiriu personalidade 
jurídica? 
Consideramos como salutar o princípio de que o Partido Político que não conseguir eleger qualquer 
representante à Câmara dos Deputados ou ao Senado da República deve ser extinto, mas para isto, 
é preciso que o novo Partido seja criado e concorra às eleições.  
A partir dessa consideração, pode-se entender o disposto no Parágrafo Único do art. 22 e no art. 24, 
que falam em Partidos Políticos com representação na Câmara ou no Senado. 
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O Partido Político sem representação, porque já criado, mas que não teve ainda a oportunidade de 
concorrer às eleições para o Legislativo federal, não poderia exercer a plenitude de seus direitos, mas 
já existiria.  
Parecer:   
   A emenda nos parece bastante rigorosa ao determinar a extinção dos Partidos que não lograrem 
eleger representantes, sob sua legenda, à Câmara ou ao Senado na primeira eleição após sua 
criação. Nosso propósito foi o mais liberalizante possível no tocante a existência de Partidos, não 
podemos, assim, acolher a emenda. 
   
   EMENDA:30343 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Supressiva  
Suprima-se do artigo 18, do Substitutivo, o parágrafo 4o. 
Justificativa: 
O parágrafo 2° do artigo 18, do Substitutivo já estabelece à forma de constituição e aquisição de 
personalidade jurídica dos partidos políticos, A restrição contida no § 4°, é altamente nociva aos 
interesses democráticos e impossibilita o crescimento, atuação e fortalecimento dos pequenos 
partidos.  
Parecer:   
   A emenda postula a supressão do § 4o. do Art. 18, sob a alegação de que o preceito contraria o 
espírito liberal que inspirou todo o Capítulo. A ponderação, data vênia, não procede, realmente, 
facilitamos ao máximo a criação de Partidos Políticos, porém, no que diz respeito à propaganda 
eleitoral gratuita, à utilização graciosa do rádio e da televisão, além dos recursos do fundo partidário, 
faz-se mister, criarmos algum pré-requisito, sob pena de pulverizarmos, totalmente, o tempo e os 
recursos, tornando improfícua a participação das agremiações que comprovadamente tenham 
eleitorado. Entendemos, no entanto, mais prudente deixar o assunto à deliberação  
de lei complementar. 
   
   EMENDA:30497 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Artigo 18 - Parágrafo 4o. - Suprima-se. 
Justificativa: 
A exigência de que serão considerados partidos políticos os que tiveram representantes eleitos sob 
sua legislação à Câmara dos Deputados ou ao Senado da República, implica em extinção automática 
dos que não hajam obtido representação e em impedir a formação de novos partidos antes de 
eleições regulares.  
Parecer:   
   A emenda postula a supressão do § 4o. do Art. 18, sob a alegação de que o preceito contraria o 
espírito liberal que inspirou todo o Capítulo. A ponderação, data vênia, não procede, realmente, 
facilitamos ao máximo a criação de Partidos Políticos, porém, no que diz respeito à propaganda 
eleitoral gratuita, à utilização graciosa do rádio e da televisão, além dos recursos do fundo partidário, 
faz-se mister, criarmos algum pré-requisito, sob pena de pulverizarmos, totalmente, o tempo e os 
recursos, tornando improfícua a participação das agremiações que comprovadamente tenham 
eleitorado. Entendemos, no entanto, mais prudente deixar o assunto à deliberação  
de lei complementar. 
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   EMENDA:30690 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - Substituir o § 4o. do artigo 18 pela seguinte redação:  
Art. 18. - ............................ 
§ 4o. - Serão considerados partidos políticos  
os que estiverem habilitados, na forma da lei, a  
concorrer às eleições nacionais, estaduais e municipais. 
Justificativa: 
Não se pode conceber que somente sejam considerados Partidos Políticos os que tiveram 
representantes eleitos sob sua legenda à Câmara Federal ou ao Senado da República, pois seria 
uma camisa de força na estrutura partidária que aí está e um impedimento talvez intransponível ao 
surgimento de novas agremiações.  
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação para o § 4o. do art. 18, eliminando a exigência de que os Partidos 
devam ter representante eleito sob sua legenda à Câmara Federal ou ao Senado.  
Parecer favorável. 
   
   EMENDA:30791 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Capítulo V  
Acrescente-se ao Capítulo V os seguintes  
artigos 19, 20 e 21, renumerando-se os demais:  
Art. 19 - O Fundo Partidário será constituído:  
I - das multas e penalidades aplicadas  
nos termos da Lei Eleitoral;  
II - doações de pessoas físicas;  
III - dotações orçamentárias.  
Art. 20 - Os recursos orçamentários  
destinados a assegurar o funcionamento dos  
partidos políticos deverão ser consignados no  
anexo do Poder Judiciário e não poderão ser  
inferiores a 1/10 da dotação do Poder Legislativo.  
Art. 21 - Lei Complementar estabelecera  
critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário. 
Justificativa: 
Os partidos políticos são essenciais à democracia como condição para a estabilidade política e 
aperfeiçoamento das instituições. 
No Brasil, pode-se dizer que existe uma democracia dos partidos. Sem partido político não há como 
falar-se em regime democrático representativo. A inexistência de partidos políticos orgânicos e 
programáticos tem contribuído para as crises políticas experimentadas pelo País.  
Organizar um partido político de âmbito nacional num País de dimensões continentais, como é o caso 
do Brasil, é tarefa onerosa e difícil.  
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Daí porque os Partidos crescem quando estrão no poder, com as facilidades que este proporciona 
para o seu funcionamento, e minguam quando o partido está na oposição, o que dificulta sua 
alternância no Poder. 
A concessão de recursos políticos para a manutenção e o livre funcionamento dos Partidos é 
essencial para afastá-los do julgo do poder econômico ou das seduções do poder estatal. 
Os recursos constitucionalmente atribuídos aos partidos políticos contribuem para torna-los eficazes 
instrumentos da vida democrática e do aperfeiçoamento de nossas instituições.  
Parecer:   
   A emenda desce a minúcias que são, evidentemente, da esfera da legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31322 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 Artigo 18 do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 18 - A lei facultará a criação, fusão,  
incorporação e extinção de partidos políticos,  
observados os seguintes princípios:  
a) em sua organização e funcionamento serão  
resguardados o regime democrático, o  
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da  
pessoa humana e a soberania nacional;  
b) é vedada a organização paramilitar;  
c) são considerados partidos políticos os que  
tiverem representantes eleitos sob sua legenda à  
Câmara Federal ou Senado da República.  
§ 1o. - Os partidos políticos adquirem  
personalidade jurídica de direito público mediante  
o registro dos estatutos no Tribunal Superior  
Eleitoral, dos quais constem normas de fidelidade  
e disciplina partidárias.  
§ 2o.- Os partidos terão âmbito nacional, sem  
prejuízo das funções deliberativas dos órgãos  
estaduais e municipais, e atuação permanente,  
baseada na doutrina e no programa aprovados em convenção. 
Justificativa: 
A emenda objetiva aperfeiçoar o Projeto Constitucional, superando os vícios de clareza da fórmula 
original, dando um tratamento mais criterioso à matéria.  
Outrossim, a expressão substituída, “É livre....nos termos da lei” é impropria e incompatível, devendo 
ser substituída pela expressão “a lei faculta...”, o que dá mais consistência ao dispositivo.  
Parecer:   
   A emenda procura substituir todo o art. 18 seus parágrafos e alíneas. Acontece que nada 
acrescenta ao texto em sua substância motivo pelo qual não podemos acolhê-la.  
Favorável em parte, levando em conta os pontos concordantes entre o texto proposto e a nova 
redação. 
   
   EMENDA:31623 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 18, § 4o.  
Suprima-se o § 4o. do art. 18.  
"Fica suprimido o § 4o. do art. 18". 
Justificativa: 
A supressão visa melhor adequar a redação do § 2° aos objetivos de melhor técnica legislativa, 
englobando num só dispositivo as duas matérias.  
Sendo assim, as matérias que estavam inseridas nos parágrafos 2° e 4 °, restam constantes apenas 
do § 2°. 
Parecer:   
   A emenda postula a supressão do § 4o. do Art. 18, sob a alegação de que o preceito contraria o 
espírito liberal que inspirou todo o Capítulo. A ponderação, data vênia, não procede, realmente, 
facilitamos ao máximo a criação de Partidos Políticos, porém, no que diz respeito à propaganda 
eleitoral gratuita, à utilização graciosa do rádio e da televisão, além dos recursos do fundo partidário, 
faz-se mister, criarmos algum pré-requisito, sob pena de pulverizarmos, totalmente, o tempo e os 
recursos, tornando improfícua a participação das agremiações que comprovadamente tenham 
eleitorado. Entendemos, no entanto, mais prudente deixar o assunto à deliberação  
de lei complementar. 
   
   EMENDA:31634 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. 18, § 2o.  
"§ 2o. - Os partidos políticos adquirem  
personalidade jurídica de direito público mediante  
o registro dos estatutos no Tribunal Superior  
Eleitoral, dos quais constem normas de fidelidade  
e disciplina partidárias e somente preservarão  
essa condição, se tiverem parlamentares eleitos". 
Justificativa: 
Pretende-se com o acréscimo ora sugerido, fundir as disposições dos parágrafos 2° e 4°, suprimindo 
este último, como forma de atender a imperativos de melhor técnica legislativa.  
Parecer:   
   A emenda tenciona fundir os parágrafos 2o. e 4o. do art. 18. Em suas linhas gerais nada altera a 
substância dos citados preceitos. Preferimos manter a forma adotada no Substitutivo, por uma 
questão de coerência.  
Favorável em parte. 
   
   EMENDA:31850 PARCIALMENTE 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  
parágrafo 2o. do artigo 18 do Substitutivo do  
Projeto de Constituição para a redação seguinte:  
Art. 18 - ............................ 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 170  

 

§ 2o. - Partidos Políticos adquirem  
personalidade jurídica de direito público interno  
mediante o registro dos estatutos no Tribunal  
Superior Eleitoral. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A redação proposta pelo nobre Constituinte é quase idêntica à do texto original. Favorável em parte. 
   
   EMENDA:31917 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Art. 18  
Acrescente-se ao artigo 18 do substitutivo do  
relator da Comissão de Sistematização o seguinte parágrafo:  
§ 6o. - Os partidos políticos deverão criar e  
manter institutos de educação política, destinados  
a formar, renovar e aperfeiçoar quadros e  
lideranças partidárias, cabendo ao Poder Executivo  
conceder-lhes estímulos nesse sentido. 
Justificativa: 
Todas as democracias fortes contam com partidos fortes. E partidos fortes contam com quadros 
qualificados, capazes de conduzir nas boas e más horas do jogo político. É por essa razão que a 
maior parte dos partidos políticos das democracias organizou academias políticas. Estas são 
particularmente fortes em alguns países ocidentais, como a República Federal Alemã, prestando 
assim uma serie de excelentes serviços a que se vinculam.  
A presente emenda visa incentivar os partidos políticos brasileiros a agirem nesse sentido. Observe-
se que vários deles contam já com instituições desse gênero, algumas embrionárias, outras em plena 
atividade. A meta é proporcionar a todos eles essa faculdade, levando-os assim a se fortalecerem e, 
principalmente, a contarem com quadros do melhor preparo.  
Para que os partidos tenham maiores condições de partir para esse grau de organização, determine-
se aos executivos – federal, estaduais e municipais – que estimulem de maneira genérica a criação e 
manutenção de institutos e academias políticas.  
Parecer:   
   A propositura do nobre Autor da emenda é bastante louvável, entendemos, contudo, que deve ser 
objeto de legislação ordinária. 
   
   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  
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Dos Direitos Políticos  
Art. 13 - São Direitos políticos invioláveis:  
[...] 
V - A Criação de Partidos Políticos.  
a) É livre a criação de partidos políticos,  
compostos de brasileiros eleitores;  
b) o funcionamento dos partidos políticos  
depende de prévio registro na Justiça Eleitoral;  
c) a lei disporá sobre a organização e o  
funcionamento dos partidos políticos, que não  
poderão ser dissolvidos compulsoriamente, nem  
mesmo por decisão judicial, uma vez reconhecida  
a validade de seu registro;  
d) é assegurado a todo partido político o  
direito de iniciativa em matéria constitucional e legislativa.  
VI - Os Partidos Políticos Terão Acesso Aos  
Meios de Comunicação Social Conforme a Lei.  
Art. 14 - A lei não poderá excluir os  
militares, os policiais militares e os bombeiros  
militares do exercício de qualquer direito político.  
Art. 15 - É vedada a cassação de direitos  
políticos, salvo em virtude de cancelamento da  
naturalização, por sentença judicial, e de  
incapacidade civil absoluta.  
§ 1o. - Não haverá sanção penal que importe a  
perda definitiva dos direitos políticos.  
§ 2o. - A aplicação da sanção penal de  
suspensão dos direitos políticos depende de  
sentença transitada em julgado, que a ela se  
refira explicitamente. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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:32133 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo 4o. do artigo 18. 
Justificativa: 
Da forma como redigido o parágrafo 4° do artigo 18 praticamente os partidos políticos ficam limitados 
aos que hoje possuem representação no Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A emenda postula a supressão do § 4o. do Art. 18, sob a alegação de que o preceito contraria o 
espírito liberal que  
inspirou todo o Capítulo. A ponderação, data venia, não procede, realmente, facilitamos ao máximo a 
criação de Partidos Políticos, porém, no que diz respeito à propaganda eleitoral gratuita, à utilização 
graciosa do rádio e da televisão, além dos recursos do fundo partidário, faz-se mister, criarmos algum 
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pré-requisito, sob pena de pulverizarmos, totalmente, o tempo e os recursos, tornando improfícua a 
participação das agremiações que comprovadamente tenham eleitorado. Entendemos, no entanto, 
mais prudente deixar o assunto à deliberação  
de lei complementar. 
   
   EMENDA:32183 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO V DO TÍTULO II  
DOS PARTIDOS POLÍTICOS  
TÍTULO II  
DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS  
CAPÍTULO V  
DOS PARTIDOS POLÍTICOS  
Art. 15 - É livre a criação, fusão,  
incorporação e extinção de partidos políticos, na  
forma da lei. Na sua organização e funcionamento,  
serão resguardados a soberania nacional, o regime  
democrático, o pluripartidarismo e os direitos  
fundamentais da pessoa humana.  
§ 1o. - É proibido aos partidos políticos  
utilizarem organização paramilitar.  
§ 2o. - Os partidos políticos adquirem  
personalidade jurídica de direito mediante o  
registro dos estatutos no Supremo Tribunal  
Eleitoral, dos quais constem normas de fidelidade  
e disciplina partidárias.  
§ 3o. - Os partidos terão âmbito nacional, sem  
prejuízo das funções deliberativas dos órgãos  
estaduais e municipais, e atuação permanente,  
baseada na doutrina e no programa aprovados em  
convenção.  
§ 4o. - Serão considerados partidos políticos  
os que tiverem representantes eleitos sob sua  
legenda à Câmara Federal ou no Senado da República  
§ 5o. - Aos partidos políticos habilitados a  
concorrer às eleições nacionais, estaduais a  
municipais serão asseguradas, na forma da lei:  
a) utilização gratuita do rádio e televisão; e  
b) acesso à propaganda eleitoral gratuita e  
aos recursos do fundo partidário. 
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 
minúcias 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 consciência: 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 
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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:   
   A emenda se propõe a substituir todo o Capítulo referente aos Partidos Políticos. Acontece, 
contudo, que em suas linhas gerais é idêntica à nossa proposta. Por isso consideramo-la prejudicada. 
   
   EMENDA:32239 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 18 a seguinte redação:  
§ 4o. - Será considerado partido político o  
que obtiver o apoio, expresso em votos de 3%  
(três por cento) do eleitorado, apurados em  
eleição geral para a Câmara dos Deputados e  
distribuídos em pelo menos 5 (cinco) Estados,  
com o mínimo de 2% de (dois por cento) do  
eleitorado de cada um deles. 
Justificativa: 
São estas exigências mínimas para o reconhecimento de partidos políticos, que devem ter ao menos 
a representação prevista na emenda constitucional n° 25 de 1985, tão logo se instaurou a Nova 
República.  
O § 4° deixa a possibilidade de reconhecimento do partido sujeito tão só as eleições de dois 
representantes, o que é demasiado pouco, mormente diante da necessidade de fortalecimento das 
entidades políticas.  
Parecer:   
   A exigência, que a emenda pretende restabelecer, faz parte da Constituição atual e durante as 
votações anteriores, respectivamente na Subcomissão e na Comissão, foi rejeitada por expressiva 
maioria de votos. Preferimos assim, manter a fórmula consolidada ao Substitutivo bastante mais 
liberal. 
   
   EMENDA:32510 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no § 5o., do art. 18, a alínea "c"  
com a redação proposta:  
Art. 18 - ............................. 
§ 5o. .................................. 
c) a divulgação diária, em emissora oficial  
de rádio e televisão, de programas políticos, sob  
orientação dos partidos. 
Justificativa: 
Depois de longo hiato na vida política nacional, a sociedade se apresenta como que narcotizada pela 
repressão da palavra e pela repressão do silêncio. As gerações moças se distanciaram do processo 
político porque não havia debate, senão o monólogo repetitivo, medíocre e extenuante.  
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Indispensável se torna que os partidos transmitam suas mensagens, seus programas, seu ideário, a 
fim de que se restabeleçam os juízos de valores, perdidos no tempo e nas trevas.  
Esporadicamente ou periodicamente, formam-se cadeias nacionais de difusão partidária, cuja eficácia 
se desintegra pela falta de sequência.  
Essas e outras razões de ordem cívica impõem que as emissoras oficiais abram seus espaços diários 
para a divulgação do pensamento político.  
Parecer:   
   A matéria objeto da emenda deve ser tratada em lei ordinária. 
   
   EMENDA:33234 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 18  
Suprima-se no artigo 18 as expressões "na  
forma da lei. Na sua organização e funcionamento,  
serão", passando o dispositivo a ter a seguinte redação:  
Art. 18 - É livre a criação, fusão,  
incorporação e extinção de partidos políticos,  
resguardados a soberania nacional, o regime  
democrático, o pluripartidarismo e os direitos  
fundamentais da pessoa humana. 
Justificativa: 
A nova redação proposta assegura a liberdade partidária e especifica os princípios fundamentais que 
devem informar a natureza e o conteúdo dos seus programas que devem resguardar a soberania 
nacional, o regime democrático, os direitos da pessoa humana e o pluralismo partidário.  
Não há necessidade de remetera à lei complementar, a regulamentação da liberdade partidária.  
Parecer:   
   A Emenda dá ao caput do Art. 18, redação mais sintética cortando as expressões: " na forma da 
lei". Ao apreciar emenda de idêntico teor do Constituinte Doreto Campanari tivemos ocasião de 
ressaltar que as expressões que se deseja expungir ressalvam futuras distorções na interpretação no 
texto, motivo pelo qual preferimos mantê-las.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33235 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. do artigo 18.  
Suprima-se no § 2o. do artigo 18 a expressão  
"dos quais constem normas de fidelidade e  
disciplina partidárias". 
Justificativa: 
A fidelidade partidária, embora necessária para o fortalecimento dos Partidos Políticos, não deve 
constar do texto constitucional, pois impediria a reformulação partidária que se seguirá à proclamação 
da nova Constituição.  
Da mesma forma, a questão da disciplina partidária deve ser matéria da economia interna dos 
partidos, sendo inoportuno acolhê-la no texto constitucional.  
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Parecer:   
   É com a maior satisfação que manifestamos nosso integral apoio à emenda em tela. Concordamos 
em gênero, número e caso. 
   
   EMENDA:33237 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO : §§ 3o. e 4o. do artigo 18.  
Os §§ 3o. e 4o. do artigo 18 são substituídos  
pelo seguinte dispositivo: (com renumeração do § seguinte)  
§ 3o. - Serão considerados partidos políticos  
de âmbito nacional os que tiverem representantes  
eleitos sob sua legenda à Câmara Federal ou ao  
Senado da República, sem prejuízo das funções  
deliberativas dos órgãos estaduais e municipais.  
Os partidos políticos terão atuação permanente,  
baseada na doutrina e no programa aprovados em convenção. 
Justificativa: 
A fusão dos dois parágrafos em um só dispositivo torna mais clara a norma constitucional.  
Parecer:   
   A emenda propugna a fusão dos parágrafos 3o. e 4o. do art. 18. Na sua essência em nada altera 
aqueles preceitos, motivo pelo qual lhe damos parecer favorável em parte, mantendo, todavia, a 
forma original. 
   
   EMENDA:33238 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. do artigo 18.  
Suprima-se no § 2o. do artigo 18 a expressão  
"dos quais constem normas de fidelidade e  
disciplina partidárias". 
Justificativa: 
A fidelidade partidária, embora necessária para o fortalecimento dos Partidos Políticos, não deve 
constar do texto constitucional, pois impediria a reformulação partidária que se seguirá à proclamação 
da nova Constituição.  
Da mesma forma, a questão da disciplina partidária deve ser matéria da economia interna dos 
partidos, sendo inoportuno acolhê-la no texto constitucional.  
Parecer:   
   É com a maior satisfação que manifestamos nosso integral apoio à emenda em tela. Concordamos 
em gênero, número e caso. 
   
   EMENDA:33239 APROVADA 
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: § 2o. do artigo 18.  
Suprima-se no § 2o. do artigo 18 a expressão  
"dos quais constem normas de fidelidade e  
disciplina partidárias". 
Justificativa: 
A fidelidade partidária, embora necessária para o fortalecimento dos Partidos Políticos, não deve 
constar do texto constitucional, pois impediria a reformulação partidária que se seguirá à proclamação 
da nova Constituição.  
Da mesma forma, a questão da disciplina partidária deve ser matéria da economia interna dos 
partidos, sendo inoportuno acolhê-la no texto constitucional.  
Parecer:   
   É com a maior satisfação que manifestamos nosso integral apoio à emenda em tela. Concordamos 
em gênero, número e caso. 
   
   EMENDA:33540 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se, onde couber, no art. 18, este parágrafo:  
" - Será constituído um Fundo Regional  
Partidário, com participação do Poder Público  
estadual e municipal e aberto à contribuição  
particular, destinado ao apoio financeiro dos  
partidos regionais, nos termos de lei federal." 
Justificativa: 
Temos por convicção que são necessárias medidas específicas de apoio para a criação e o 
funcionamento de partidos políticos com base natural e, daí organizações autênticas, o que diz 
respeito com a maior estimação possível aos partidos regionais.  
Concorre nisto a constituição de um Fundo partidário, com participação do Poder Público estadual e 
municipal. A expressão Poder Público acolhe possibilidade de quer o Executivo quer o Legislativo 
poder emprestar apoio, remetida à lei federal a fixação da forma de apoio.  
Parecer:   
   A Emenda em questão trata de matéria a ser tratada em legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33610 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 4o. do art. 18:  
"Art. 18 - ..................................  
§ 4o. - São considerados partidos políticos  
nacionais os que tiverem representantes eleitos  
sob sua legenda à Câmara Federal ou ao Senado da República." 
Justificativa: 
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O citado § 4° diz: “Serão considerados partidos políticos os que tiveram...Não está claro. Como está 
proíbe partido político sem representantes na Câmara ou no Senado. Isso quer dizer, por exemplo, 
que, se um partido não conseguir eleger representante numa dessas Casas, deixará de existir. Não 
parece ser essa a intenção do Constituinte.  
Parecer:   
   A emenda acrescenta a expressão "nacionais" ao § 4o. do art. 18. Visando a evitar que os Partidos 
que não tiverem representantes eleitos sob sua legenda deixem de existir.  
A emenda nos parece totalmente procedente, parecer favorável, nos termos da nova redação dada 
ao Substitutivo. 
   
   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, as matérias constantes 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:  
[...] 
Seção IV  
Dos Partidos Políticos  
Art. 32. - (Manter o art. 18, do Substitutivo e seus §§ 1o. ao 4o., e 5o., letra "a")  
§ 5o. - ....................................  
a) - ........................................  
b) acesso à propaganda eleitoral gratuita e  
aos recursos do fundo partidário, que ressarcirão  
as despesas das campanhas eleitorais e das  
atividades partidárias permanentes.  
[...] 
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 
solidária.” Ora, a palavra Nação já significa comunhão nacional (cf. Carré de Malberg, Contribution a 
la Theorie Generale de l’État, t. I, 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 
espirações 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 se afirma, também a exigência de uma sociedade solidária. O texto 
é, na verdade, repetição tautológica de expressões essencialmente idênticas, 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 no art. 1° da Constituição esse complexo de elementos que constitui o Brasil, 
inclusive o 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 e fundamentos. Com isso, dispensa-se o art. 2°, 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. 1°, mantido na proposta de emenda supra.  
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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. 6°, 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 se 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 § 6°, 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 fato 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. 
Observe-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 político, basta lembrar que o 
direito de criar partido 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:  
Título II  
 [...] 
Capítulo V  
Dos Partidos Políticos  
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Art. 18. É livre a criação, fusão,  
incorporação e extinção de partidos políticos, na  
forma de lei. Na sua organização e funcionamento,  
serão resguardados a soberania nacional, o regime  
democrático, o pluripartidarismo e os direitos  
fundamentais da pessoa humana.  
§ 1o. É proibido aos partidos utilizarem organização paramilitar.  
§ 2o. Os partidos políticos adquirem  
personalidade jurídica de direito público mediante  
o registro dois estatutos no Tribunal Superior  
Eleitoral, dos quais constem normas de fidelidade  
e disciplina partidárias.  
§ 3o. Os partidos terão âmbito nacional, sem  
prejuízo das funções deliberativas dos órgãos  
estaduais e municipais, e atuação permanente,  
baseada na doutrina e no programa aprovados em convenção.  
§ 4o. Aos partidos políticos habilitados a  
concorrer às eleições nacionais, estaduais e  
municipais serão asseguradas, na forma da lei:  
a) utilização gratuita do rádio e televisão; e  
b) acesso à propaganda eleitoral gratuita e  
aos recursos do fundo partidário. 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro e representatividades constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada e técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator.  
(NOTA: A numeração dos artigos coincide com a do Substitutivo, a exceção dos dispositivos 
inseridos, indicados por “...”). 
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  emenda constitui, sem dúvida, substantivo subsídio ao Relator, nesta fase de elaboração de seu 
segundo Substitutivo.  
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:  
[...] 
Seção II  
Dos Partidos Políticos  
Art. 13 - É livre a criação de partidos  
políticos. Todos devem respeitar, nos métodos e  
nos fins políticos, a soberania nacional, as  
regras do processo democrático, inclusive a  
pluralidade partidária, e os direitos fundamentais  
da pessoa humana, observados, ainda, os seguintes  
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princípios:  
I - filiação partidária facultada a todo  
cidadão que aceite a doutrina e o programa  
aprovados em convenção;  
II - proibição do empregado de estruturas  
paramilitares, bem assim de se subordinarem a  
entidades ou governos estrangeiros;  
III - personalidade jurídica de direito  
público, adquirida mediante registro dos estatutos  
no Tribunal Superior Eleitoral;  
IV - atuação permanente e em âmbito nacional,  
sem prejuízo das funções deliberativas dos órgãos  
estaduais e municipais.  
Parágrafo Único - Lei federal regulará a  
criação, fusão, incorporação, extinção e  
fiscalização financeira dos partidos, bem como o  
seu acesso aos meios de comunicação social, e  
poderá estabelecer normas gerais relativas a sua  
organização e ao seu funcionamento, visando  
especialmente a garantia da democracia interna e à  
representação de suas diversas correntes.  
Art. 14 - Cabe a lei complementar dispor sobre:  
I - os requisitos serem preenchidos pelas  
organizações políticas que postulem, como partidos  
políticos, o direito de apresentar candidatos às  
eleições municipais, estaduais e nacionais,  
II - as exigências mínimas, expressas em  
votos apurados nas eleições gerais para a Câmara  
dos Deputados, requerida inclusive a distribuição  
territorial desses votos por um determinado número  
de Estados, segundo um piso a ser atingido, que os  
partidos devem satisfazer para terem direito à  
representação no Senado Federal e na Câmara dos  
Deputados, bem como aos recursos do fundo partidário;  
III - as consequências relativamente aos  
partidos, bem como aos parlamentares por eles  
virtualmente eleitos, caso não sejam satisfeitas  
as exigências de que trata o item anterior. 
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 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:34522 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
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Texto:   
   O Art. 18 do substitutivo do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 18-  
§ 1o. - ................................. 
§ 2o. - Os partidos políticos adquirem  
personalidade jurídica de direito público mediante  
o registro dos estatutos no Tribunal Superior  
Eleitoral.  
§ 3o. - ................................. 
§ 4o. - Suprimido.  
§ 5o. - ............................... 
§ 6o. - Utilização gratuita do rádio e  
televisão, e aos recursos do fundo partidário.  
b) Suprimido. 
Justificativa: 
Com a presente emenda afastam-se disposições que lamentavelmente nele foram inseridas, mas que 
já são repelidas pela consciência político – jurídica nacional.  
Na última eleição para Presidente da República, o Tribunal Superior Eleitoral afastou a exigência da 
fidelidade partidária do parlamentar para escolha do candidato que tivesse sido indicado pela 
convenção partidária.  
O projeto restaura esta fidelidade partidária, que no atual quadro político nacional é gravemente 
prejudicial, pois todos os quadros partidários se queixam de que muitas vezes as cúpulas partidárias 
não expressam, ou mesmo violentam, a vontade das suas bases.  
De outra parte, o projeto é extremamente reacionário, favorecendo apenas os grandes partidos, 
afetando a pluralidade partidária, pois praticamente considera dissolvidos os partidos que não tenham 
eleito representantes.  
Parecer:   
   A emenda visa a expungir diversos parágrafos do art. 18, sob a alegação de que são "repelidos 
pela consciência político-jurídica nacional". Não podemos acolher a proposta, por entender 
justamente o oposto.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:34587 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 18.  
- Acrescente-se ao Artigo 18 os seguintes parágrafos:  
"§ 6o. - Os Partidos Políticos receberão  
recursos públicos do orçamento da União em  
proporção do número de seus filiados e dos votos  
recebidos em cada eleição à Câmara Federal para  
suas atividades permanentes e para a campanha de  
seus candidatos, na forma que a lei fixar.  
§ 7o. - A lei fixará a importância máxima de  
contribuição permitida às pessoas físicas  
realizarem aos Partidos Políticos e aos seus  
candidatos e os limites de gastos nas campanhas  
eleitorais por candidatos em cada eleição". 
Justificativa 
Enquanto não se coibir o abuso do poder econômico nas eleições não conseguiremos atingir a 
democracia ansiosamente esperada pela Nação brasileira. 
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É preciso que a Constituição imponha ao legislador ordinário alguns parâmetros a serem observados. 
É o que se pretende com esta emenda. 
Parecer:   
   A emenda trata de matéria a ser tratada por lei comum. 
   
   EMENDA:35017 REJEITADA 
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 4o e 5o do art. 18:  
Art. 18 - ..................................  
§ 4o. - Serão considerados partidos políticos  
nacionais os que tiverem pelo menos um Senador ou  
um por cento dos Deputados Federais eleitos sob  
sua legenda.  
§ 5o. - A lei assegurará aos partidos,  
proporcionalmente a sua representatividade em  
âmbito municipal, estadual e nacional, horários  
gratuitos no rádio e na televisão e acesso aos  
recursos do fundo partidário. 
Justificativa: 
Propõe-se uma regra mais exigente, embora ainda bastante larga, para a caracterização dos partidos 
nacionais, e condiciona-se claramente o acesso ao rádio e à televisão e aos recursos do fundo 
partidário à representatividade do partido em cada esfera de governo, evitando dúvidas sobre o que 
viria a ser um partido “habilitado a concorrer às eleições”.  
Parecer:   
   A emenda do Constituinte Fernando Henrique Cardoso pretende alterar os parágrafos 4o. e 5o. do 
art. 18, buscando tornar mais rígidos os aludidos preceitos.  
Temos reiteradamente salientado nosso propósito de liberalizar ao máximo o Capítulo atinente dos 
Partidos, daí porque em que pesem os méritos e a primorosa redação da emenda, não podemos 
acolhê-la. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

 
   EMENDA:00039 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se no Art. 19 do Capítulo V - dos  
Partidos Políticos - o seguinte parágrafo:  
"§ 5o. - É assegurada a participação de todos  
os filiados na escolha dos candidatos dos  
respectivos Partidos para Presidente da República,  
Governadores de Estado, Senadores, Prefeitos e na  
elaboração das listas partidárias para as eleições  
proporcionais." 
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Justificativa 
Já faz parte da consciência nacional a necessidade de prévias para a escolha de candidatos que 
representem, de fato, a vontade das bases. O processo de escolha que ora preconizamos apenas 
reconhece a quem de direito cabe tomar as decisões dentro dos partidos políticos. 
A inserção deste princípio na Carta Constitucional concorrerá decisivamente para o aperfeiçoamento 
da democracia, para o fortalecimento dos partidos e para a depuração das candidaturas, impedindo, 
ao mesmo tempo, críticas justas na maior parte das vezes, dos processos de escolhas realizadas nas 
cúpulas partidárias. 
Vale ressaltar que esse tipo de joeiramento de baixo para cima impedirá que os partidos sejam 
utilizados pelas respectivas cúpulas muitas vezes em detrimento das reais lideranças. 
Ao influírem diretamente na decisão sobre as candidaturas a Presidência da República, 
Governadores de Estado, Senadores e Prefeitos, além da elaboração das listas para as eleições 
proporcionais, os filiados estarão a assumindo uma corresponsabilidade efetiva. 
Parecer:   
   A emenda pretende inserir na Constituição a obrigatoriedade de eleições prévias para a escolha 
dos candidatos partidários à Presidência da República, à governadoria dos Estados, ao Senado e às 
Prefeituras, assegurando-se ainda aos filiados, participação na elaboração das listas de candidatos 
às eleições proporcionais.  
"O processo de escolha que preconizamos - justifica seu ilustre autor - apenas reconhece a quem de 
direito cabe tomar as decisões dentro dos partidos políticos". A nosso ver, a proposição não se 
caracteriza como matéria constitucional, já que à Carta não incumbe o papel de ditar princípios de 
democracia interna aos partidos políticos. Às bases partidárias cabe empunhar essa bandeira.  
Pela rejeição é o nosso parecer. 

   
   EMENDA:00766 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Modificativa  
Modifique-se o § do item IV, do Art. 19 pelo seguinte:  
Art. 19 - ......................  
IV - ............................  
§ 1o. - é assegurado aos partidos políticos  
autonomia para definir sua estrutura interna,  
organização e funcionamento, devendo seus  
estatutos estabelecer normas de fidelidade e  
disciplina partidárias sendo que a escolha dos  
candidatos a cargos eletivos far-se-á sempre por  
votação prévia da totalidade dos filiados, com a  
assistência e na conformidade das instruções da  
justiça eleitoral. 
Justificativa 
Pretende-se proporcionar aos filiados de cada partido político, o direito de participarem com os seus 
votos da escolha dos candidatos a nível municipal, estadual, o que acarretará em legitimidade das 
chapas que concorrerão às respectivas eleições. 
Atualmente, a escolha dos candidatos a cargos eletivos cabe aos diretórios municipais, regionais e 
nacionais, com destinações descabidas e prejudiciais ao aperfeiçoamento do regime democrático. 
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte Mário Maia visa a determinar que os partidos políticos devam 
adotar a votação prévia da totalidade de seus filiados para a escolha de seus candidatos. A proposta 
é, sem dúvida, digna de encômios e vem sendo adotada com ótimos resultados em diversos países 
do mundo. Acontece, no entanto, que a matéria deve ser objeto de decisão interna dos Partidos, por 
tratar-se de assunto a ser tratado nos Estatutos Partidários, não cabendo no âmbito Constitucional.  
Parecer contrário. 
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   EMENDA:01239 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 19 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização:  
"Art. 19 - É livre a criação, fusão,  
incorporação e extinção de partidos políticos,  
resguardados a soberania nacional, o  
pluripartidarismo e os direitos fundamentais da  
pessoa humana e observados os seguintes itens:  
I - proibição de recebimento de recursos  
financeiros de governo estrangeiro ou de  
subordinação a este;  
II - prestação de contas ao Tribunal de  
Contas da União com relação aos recursos oriundos  
do Poder Público;  
§ 1o. - É assegurada a todo partido político  
autonomia para definir sua estrutura interna,  
organização e funcionamento, devendo seu Estatuto  
estabelecer normas de fidelidade e disciplina  
partidária, permitindo-se ao mesmo fixar os casos  
em que poderá se dar a perda do mandato de  
ocupante de cargo eletivo escolhido por via da  
legenda partidária;  
§ 2o. - Os partidos políticos adquirem  
personalidade jurídica mediante o registro dos  
estatutos no Tribunal Superior Eleitoral;  
§ 3o. - Os partidos políticos têm direito aos  
recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao  
rádio e a televisão;  
§ 4o. - É vedada a utilização pelos partidos  
políticos de organização paramilitar. 
Justificativa 
Trata-se de assegurar a plena liberdade para funcionamento dos partidos políticos desvinculando-os 
do Estado que, através do Poder Judiciário, apenas acolherá seu registro. Cabe à sociedade, e aos 
seus cidadãos, através de eleições periódicas, assegurar pelo voto a sobrevivência das legendas 
partidárias.  
A realidade partidária brasileira exige que as legendas assegurem, através de mecanismos internos 
de funcionamento, o respeito à opção partidária manifestada pelos eleitores nas urnas e fraudada 
muitas vezes por eleitos que veem o mandato como patrimônio pessoal. 
Parecer:   
   A emenda do ilustre Constituinte Paulo Delgado visa a dar nova redação ao art. 19 do Projeto.  
Acontece, no entanto, que a sugestão contida na proposição é em suas linhas gerais idêntica ao 
original. Notamos, apenas, pequenas alterações dentre elas a supressão do preceito que condiciona 
a aquisição de personalidade jurídica pelos Partidos ao registro dos respectivos estatutos pelo 
Tribunal Superior Eleitoral. Assegura o nobre constituinte que a modificação visa a assegurar "plena 
liberdade para o funcionamento dos partidos políticos desvinculando-os do Estado que, através do 
Poder Judiciário, apenas acolherá seu registro".  
Em que pesem os altos objetivos da emenda a redação constante do Projeto nos parece bastante 
liberal e capaz de dar às agremiações partidárias plenas condições de funcionamento, sem jungi-las 
ao Poder Judiciário.  
Parecer contrário. 
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   EMENDA:01371 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 19, inciso I  
Dê-se ao inciso I do art. 19 do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 19 - ............................ 
I - caráter nacional, aos partidos com  
diretórios organizados em pelo menos 9 (nove)  
unidades da Federação: 
Justificativa 
A emenda que propomos objetiva definir com precisão o que é o caráter nacional de um partido 
político. Entendemos que o texto constitucional deve definir com clareza esse caráter e propomos que 
um partido seja considerado nacional quando estiver organizado em, pelo menos, 9 (nove) unidades 
da Federação. 
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte Célio de Castro procura dar ao item I do Art. 19 do Projeto, 
redação mais restritiva exigindo que os Partidos para terem caráter nacional, tenham diretórios 
organizados em pelo menos nove unidades federativas. A redação contida no Projeto foi resultado de 
um verdadeiro consenso entre os partidos e foi adotada após intensas negociações.  
Por este motivo nosso parecer é pela rejeição da proposta. 
   
   EMENDA:01890 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA:  
Dar ao inciso IV do Art. 19 a seguinte redação:  
"IV - Representação parlamentar e três por  
cento dos votos do eleitorado em no mínimo cinco estados." 
Justificativa 
Mesmo sendo poucas as exigências, há de se requerer visando ao fortalecimento dos partidos que 
tenham, para sua constituição, alguma representatividade e força eleitoral, sem no mínimo cinco 
estados, no percentual de apenas três por cento. 
Parecer:   
   Propugna o ilustre Deputado Luiz Alberto Rodrigues a alterar o item IV do Art. 19, do Projeto, 
determinando que os Partidos precisem de três por cento do eleitorado, em no mínimo 5 Estados, 
para terem existência legal. A matéria constante do Art. 19 foi objeto de delongado estudo e de 
amplas negociações entre as diversas agremiações partidárias. O texto ali contido foi, pode-se dizer, 
fruto de um verdadeiro consenso. Ante o exposto, não podemos acolher a emenda, que poderá, 
inclusive, constar de legislação ordinária, consoante o atual preceito dispõe.  
Pela rejeição. 

 
   EMENDA:02038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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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 V 
DOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Art. 18. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, resguardados a 
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa 
humana, e observados os seguintes princípios? 
I – caráter nacional. 
II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de 
subordinação a estes. 
III – prestação de contas à Justiça Eleitoral, através do balanço financeiro e patrimonial do exercício. 
IV – funcionamento parlamentar de acordo com o que dispuser a lei: 
Parágrafo 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, 
organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina 
partidárias. 
Parágrafo 2º Os partidos políticos após adquirirem personalidade Jurídica, na forma da lei civil, 
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 
Parágrafo 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio 
e à televisão, na forma da lei. 
Parágrafo 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 
[...] 

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 
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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 
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 
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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 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. 

___________________________________________________________________ 
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FASE U 

EMENDA:00830 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprimir no Art. 17, a expressão: "devendo  
seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e  
disciplina partidárias". 
Justificativa 
As normas, proibições e exigências devem ser deixadas para os Estatutos dos Partidos. 
Parecer:   
   O autor pretende suprimir do § 1o. do art. 17 - Partidos Políticos - a expressão "devendo seus estatutos 
estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias", por entender que as normas, proibições e 
exigências devem ser deixados para os Estatutos dos Partidos.  
Tal expressão deve ser mantida no texto constitucional, tendo em vista que a fidelidade e disciplina são 
imprescindível ao fortalecimento dos partidos políticos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00918 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GENEBALDO CORREIA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprimir no § 2o. do art. 17 a expressão:  
"... civil..." 
Justificativa 
Entendemos não ser necessária a expressão. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da expressão "civil" no § 2o. do art. 17, que trata dos Partidos Políticos.  
Realmente tal palavra não é necessária no texto.  
O referido dispositivo deve apenas dizer que os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma 
da lei.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01315 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se, no inciso II do artigo 17, a  
expressão "entidade ou", ficando assim redigido o  
referido inciso:  
"II - proibição de recebimento de recursos  
financeiros de governo estrangeiro ou de  
subordinação a estes;" 
Justificativa 
Se é plenamente justificável que se impeça a subordinação de partido político a governo estrangeiro, 
injustificável que se proíba a articulação dos partidos no plano internacional, fenômeno absolutamente 
compatível com a crescente integração verificada no mundo contemporâneo. 
Parecer:   
   Propõe o autor a supressão da expressão " entidade ou ", no inciso II do art. 17, que trata da proibição de 
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recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a este, no 
capitulo dos Partidos Políticos.  
Entendemos que a proibição deve ser mantida para as entidades estrangeiras, a fim de que os partidos 
políticos fiquem a salvo de quaisquer influências prejudiciais ou nocivas aos interesses nacionais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01316 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV do artigo 17. 
Justificativa 
Trata-se de emenda destinada a suprimir a previsão do funcionamento parlamentar dos Partidos venha a ser 
regulamentado em lei, o que poderá dar ensejo à possiblidade inclusive de cercear o acesso ao parlamento 
daquelas legendas que não obtiveram determinados potenciais de votação. Matéria referente à mera 
disciplina da atividade de uma bancada partidária no âmbito parlamentar pode perfeitamente ser objeto de 
tratamento no Regimento Interno respectivo. O disposto no inciso IV do art. 17 é, portanto, perigoso por um 
lado e dispensável por outro. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o inciso IV do art. 17, que exige "funcionamento parlamentar de acordo com a 
lei", como preceito a ser obedecido na organização e funcionamento dos partidos políticos.  
Entendemos que o referido dispositivo é desnecessário e dispensável, tendo em vista que essa condição 
está implícita no caput do artigo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01414 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV do artigo 17. 
Justificativa 
O funcionamento do partido político de acordo com a lei, mais que um preceito, é condição indispensável de 
sua existência e criação. Não pode ser de outra forma. 
Tal condição está implícita no caput do artigo. 
É inteiramente dispensável o inciso. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o inciso IV do art. 17, que exige "funcionamento parlamentar de acordo com a 
lei", como preceito a ser obedecido na organização e funcionamento dos partidos políticos.  
Entendemos que o referido dispositivo é desnecessário e dispensável, tendo em vista que essa condição 
está implícita no caput do artigo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01758 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Art. 17, III - Projeto (B)  
Suprima-se do inciso III, do art. 17, a  
expressão "através do balanço financeiro e  
patrimonial do exercício". 
Justificativa 
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A expressão é sensivelmente restritiva da fiscalização da Justiça Eleitoral sobre os partidos políticos. Afinal, o 
balanço patrimonial e financeiro não esgota todo o universo de movimentação de recursos por parte dos 
partidos e a Justiça Eleitoral, neste contexto, poderia lançar mão de mecanismos mais eficazes de 
fiscalização. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a expressão "através do balanço financeiro e patrimonial do exercício", do inciso 
III do art. 17.  
Concordamos com o argumento de que a expressão é sensivelmente restritiva da fiscalização da Justiça 
Eleitoral sobre os partidos políticos.  
Pela aprovação. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

EMENDA:00628 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   O § 4o. do art. 16, "É vedada a utilização pelos  
partidos políticos de organização paramilitar"  
deve ser suprimido, em face do que prescreve o  
art. 4o., inciso XVII: "é plena a liberdade de  
associação para fins lícitos, vedada a de caráter  
paramilitar". 
Justificativa 
A disposição constitui autêntico "bis in idem”, tanto mais que os partidos adquirem personalidade Jurídica na 
forma da lei civil, para só depois se registrarem no TSE. Como sociedades civis já estão abrangidas pelo 
disposto no art. 49, inciso XVII. 
 
   EMENDA:00807 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Sugerimos a seguinte redação:  
"É vedada a utilização, pelos partidos políticos,  
de organização paramilitar." 
Justificativa 
Colocou-se a vírgula após a palavra "utilização", separando o que nos parece ser distinto. 
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