
 

  

Art. 45 
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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. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo 

sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 

      § 1º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo 

Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à 

população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para 

que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta 

Deputados.  

      § 2º Cada Território elegerá quatro Deputados.  

  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00161 DT REC:31/03/87 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE QUE A COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS SEJA DE 420  
REPRESENTANTES, OBSERVANDO-SE O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PELA  
JUSTIÇA ELEITORAL, PROPORCIONAL À POPULAÇÃO COM REAJUSTES PARA QUE  
NENHUMA UNIDADE FEDERAL TENHA MENOS DE 8 OU MAIS DE 70 DEPUTADOS. 
 
 
   SUGESTÃO:00270 DT REC:01/04/87 

                                                      
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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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CÂMARA DOS DEPUTADOS COMPÕE-SE DE ATÉ 360 (TREZENTOS E  
SESSENTA) REPRESENTANTES DO POVO, ELEITOS DENTRE CIDADÃOS MAIORES  
DE 21 (VINTE E UM ANOS) E NO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS, POR  
VOTO DIRETO E SECRETO EM CADA ESTADO OU TERRITÓRIO E NO DISTRITO  
FEDERAL E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
   SUGESTÃO:01348 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE SISTEMA ELEITORAL MISTO PARA A COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS  
DEPUTADOS, ELEGENDO-SE METADE DA REPRESENTAÇÃO PELO SISTEMA  
MAJORITÁRIO E METADE ATRAVÉS DE LISTAS PARTIDÁRIAS. 
 
   SUGESTÃO:01371 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS REFERENTES À COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
 
 
   SUGESTÃO:01920 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM MANTIDOS O NÚMERO DE REPRESENTANTES DO POVO E AS  
CONDIÇÕES DE SUA ELEGIBILIDADE CONFORME PRECEITUA O ART. 39 DA ATUAL  
CONSTITUIÇÃO; CAIBA À JUSTIÇA ELEITORAL ESTABELECER QUE O NÚMERO DE  
DEPUTADOS DOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL SEJA PROPORCIONAL À  
POPULAÇÃO; HAJA ELEIÇÃO DE 3 (TRÊS) DEPUTADOS POR CADA TERRITÓRIO,  
EXCETO O DE FERNANDO DE NORONHA. 
 
 
   SUGESTÃO:02244 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
 
 
   SUGESTÃO:03141 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO PODER  
LEGISLATIVO E SOBRE A ELABORAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO; O ORÇAMENTO  
ANUAL E A FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO. 
 
 
   SUGESTÃO:03883 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
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Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O PODER LEGISLATIVO, ESPECIALMENTE SOBRE A  
COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
 
 
   SUGESTÃO:04039 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISCIPLINANDO A COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
 
 
   SUGESTÃO:04639 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
 
 
   SUGESTÃO:04879 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
 
 
   SUGESTÃO:04952 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
 
 
   SUGESTÃO:05705 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS. 
 
 
   SUGESTÃO:05741 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE O NÚMERO DE DEPUTADOS POR ESTADO SEJA ESTABELECIDO PELA  
JUSTIÇA ELEITORAL, PARA CADA LEGISLATURA, PROPORCIONALMENTE À  
RESPECTIVA POPULAÇÃO. 
 
 
   SUGESTÃO:06786 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A JUSTIÇA ELEITORAL ESTABELEÇA O NÚMERO DE DEPUTADOS POR  
ESTADO E PARA O DISTRITO FEDERAL. 
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   SUGESTÃO:07202 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   SUGERE A MANUTENÇÃO DA ATUAL COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
 
 
   SUGESTÃO:07594 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A COMPOSIÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA  
CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
 
 
   SUGESTÃO:08325 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
 
 
   SUGESTÃO:08914 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O NÚMERO DE DEPUTADOS ESTADUAIS E A  
DURAÇÃO DE SEUS MANDATOS E SOBRE A INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR,  
PLEBISCITOS OU REFERENDOS NOS ESTADOS E NOS MUNICÍPIOS. 
 
 
   SUGESTÃO:09051 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A COMPOSIÇÃO DA CAMÂRA DOS DEPUTADOS E  
CRITÉRIOS PARA O ESTABELECIMENTO DO NÚMERO DE DEPUTADOS POR ESTADO,  
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. 
 
 
   SUGESTÃO:09183 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PODER LEGISLATIVO, FORMADO PELO SENADO FEDERAL E PELA  
CÂMARA DOS DEPUTADOS, SEJA COMPOSTO DE UM MÍNIMO DE 180 E UM MÁXIMO  
DE 250 DEPUTADOS, ELEITOS NOS TERMOS QUE ESTABELECE. 
 
 
   SUGESTÃO:09396 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA  
REPÚBLICA E SOBRE A COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO 
SENADO FEDERAL. 
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   SUGESTÃO:09552 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA - SP 
DARIO CAMPREGHER FILHO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : CAÇAPAVA CEP : 12280 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO 
SENADO FEDERAL. 
 
 
   SUGESTÃO:09631 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A EXTINÇÃO DO SENADO FEDERAL E A REDUÇÃO DO  
NÚMERO DE DEPUTADOS FEDERAIS. 
 
 
   SUGESTÃO:09725 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BEM COMO  
SOBRE A DURAÇÃO DE CADA LEGISLATURA. 
 
 
   SUGESTÃO:09940 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE FIXEM EM 500 (QUINHENTOS) O NÚMERO DE CADEIRAS DA  
CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
 
 
   SUGESTÃO:11045 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CAMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
WALDIR GOMES - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : CEP : 00000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA MANTIDO O MESMO NÚMERO DE DEPUTADOS FEDERAIS, ESTADUAIS,  
SENADORES E VEREADORES, ATUALMENTE EXISTENTES, RESPEITADA A  
PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE ELEITORES. 
 
 
   SUGESTÃO:11277 DT REC:03/08/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP 
NABI ABI CHEDID E OUTROS 
MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA EXCLUÍDA A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE DEPUTADOS FEDERAIS E 
ESTADUAIS, CONFORME ESTABELECE. 
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2 – Audiências públicas 

Na Subcomissão do Poder Legislativo – IIIa, não foram localizadas audiências públicas específicas 
sobre o tema. A relação de todas as audiências públicas e reuniões realizadas pela Subcomissão IIIa 
está disponível no link abaixo: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-
poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a  

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO - IIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 2º - A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e oitenta e sete 

representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de 18 anos e no exercício 

dos direitos políticos, por voto direto e secreto em cada Estado ou Território.  

§ 1º - O mandato será de quatro anos, salvo dissolução da Câmara dos Deputados.  

§ 2º - O número de Deputados por Estado ou Distrito Federal será estabelecido 

pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com os ajustes necessários 

para que nenhum Estado tenha menos de oito ou mais de sessenta Deputados.  

§ 3º - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá quatro 

Deputados.  

§ 4º - No cálculo das proporções em relação à população, não se computará a dos 

Territórios. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 25  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 2º - A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e oitenta e sete 

representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de 18 anos e no exercício 

dos direitos políticos, por voto direto, secreto e proporcional em cada Estado ou 

Território.  

§ 1º - O mandato será de quatro anos, salvo dissolução  

da Câmara dos Deputados.  

§ 2º - O número de Deputados por Estado ou Distrito Federal será estabelecido 

pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com os ajustes necessários 

para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenham menos de oito ou mais de 

sessenta Deputados.  

§ 3º - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá quatro 

Deputados.  

§ 4º - No cálculo das proporções em relação à população, não se computará a dos 

Territórios. 

 

Consulte na 9ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Legislativo a 

votação da redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC de 24/07/1987, suplemento 103, a partir da p. 6, disponível em:  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
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poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a  

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 36  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 2º - A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e oitenta e sete 

representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no 

exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto.  

§ 1º - Cada legislatura terá a duração de quatro anos, salvo dissolução da 

Câmara.  

§ 2º - O número de Deputados por Estado ou Distrito Federal será estabelecido 

pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com os ajustes necessários 

para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de 

sessenta Deputados.  

§ 3º - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá quatro 

Deputados. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 28.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 2º - A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e oitenta e sete 

representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no 

exercício dos direitos políticos, pelo voto direto, secreto e proporcional, em cada 

Estado, Território e no Distrito Federal.  

§ 1º - Cada legislatura terá a duração de quatro anos, salvo dissolução da Câmara 

dos Deputados, hipótese em que, com a posse dos Deputados após as eleições 

extraordinárias, será iniciado um novo período quadrienal.  

§ 2º - O número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, será 

estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com os ajustes 

necessários para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos de oito 

ou mais de sessenta Deputados.  

§ 3º - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá quatro 

Deputados. 

 

Consulte na 7ª reunião da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de 

Governo a votação da redação final do Substitutivo do relator.  

Publicação: DANC, 8/8/1987, suplemento 118, a partir da p. 3, disponível em:  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e oitenta e 

sete representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e 

no exercício dos direitos políticos, pelo sistema distrital misto, voto majoritário, 

direto, secreto e proporcional, em cada Estado, Território e no Distrito Federal, na 

forma que a lei estabelecer.  

§ 1º - Cada legislatura terá a duração de quatro anos, salvo dissolução 

da Câmara dos Deputados, hipótese em que, com a posse dos Deputados após 

as eleições extraordinárias, será iniciado um novo período quadrienal.  

§ 2º - O número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, será 

estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com os 

ajustes necessários para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos 

de oito ou mais de sessenta Deputados.  

§ 3º - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá quatro 

Deputados. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 41  

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

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de até quatrocentos e oitenta e sete 

representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no 

exercício dos direitos políticos, pelo sistema distrital misto, voto majoritário, direto, 

secreto e proporcional, em cada Estado, Território e no Distrito Federal, na forma 

que a lei estabelecer.  

§ 1º - Cada legislatura terá a duração de quatro anos, salvo dissolução da Câmara 

Federal, hipótese em que, com a posse dos Deputados após as eleições 

extraordinárias, será iniciado um novo período quadrienal.  

§ 2º - O número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, será 

estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com os 

ajustes necessários para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos 

de oito ou mais de sessenta Deputados.  

§ 3º - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá quatro 

Deputados. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas:137.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de representantes do povo eleitos por voto 

igual, direto e secreto em cada Estado, Território e no Distrito Federal, dentre 

cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício dos direitos políticos, através de 

sistema misto, majoritário e proporcional, conforme disposto em lei complementar. 

 § 1º - Cada legislatura terá a duração de quatro anos, salvo dissolução da 

Câmara Federal, hipótese em que, com a posse dos Deputados após as eleições 

extraordinárias, será iniciado um novo período quadrienal.  

§ 2º - O número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, será 

estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com os 
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ajustes necessários para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos 

de oito ou mais de oitenta Deputados.  

§ 3º - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá quatro 

Deputados 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 113  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 52 - A Câmara Federal compõe-se de representantes do povo eleitos por voto 

igual, direto e secreto em cada Estado, Território e no Distrito Federal, através de 

sistema eleitoral definido em lei complementar.  

§ 1º - Cada legislatura terá a duração de quatro anos, salvo dissolução da Câmara 

Federal, hipótese em que, com a posse dos Deputados após as eleições 

extraordinárias, será iniciado um novo período quadrienal.  

§ 2º - O número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, será 

estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com os 

ajustes necessários para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos 

de oito ou mais de oitenta Deputados.  

§ 3º - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá 

quatro Deputados. 

 

Discussão e votação: 

Destaque apresentado nº 01383/87, referente à emenda 23262. A emenda se 

refere à alteração da denominação “Câmara dos Deputados” e “Senado Federal”, 

para todo o Capítulo do “Poder Legislativo”. 

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

27/01/1988, a partir da p. 1672.  

 

Destaque apresentado nº 0637/87, referente à emenda 33684.  

Destaque apresentado nº 8146/87, referente à emenda 32146.  

Destaque apresentado nº 8094/87, referente à emenda 29869.  

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

27/01/1988, a partir da p. 1854.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 56. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos 

em cada Estado e Território e no Distrito Federal, através do sistema proporcional. 

§ 1º Cada legislatura terá a duração de quatro anos, salvo dissolução da Câmara 

dos Deputados, hipótese em que, com a posse dos Deputados após as eleições 

extraordinárias, será iniciado novo período quadrienal.  

§ 2º O número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, será 

estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com os ajustes 

necessários para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou 

mais de sessenta Deputados.  

§ 3º Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá quatro 

Deputados. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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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FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 20  
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase S, ao final deste documento). 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 55. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.  A fusão foi rejeitada.  
Requerimento de  destaques nº 1659, referente à emenda 00931.  A emenda objeto 
da fusão foi rejeitada.  
Requerimento de fusão de diversas emendas.  A emenda objeto da fusão foi 
aprovada.  
Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 16/03/1988, a partir da p. 
8475. 
 

 

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

2º) 

Art. 46. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos 

em cada Estado e Território e no Distrito Federal, através do sistema proporcional. 

 § 1º O número de Deputados, por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido 

por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes 

necessários, no ano anterior às eleições, de forma que nenhuma daquelas 

unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta.  

§ 2º Os Territórios elegerão quatro Deputados. 

Nota: Mudanças feitas pelo relator conforme Relatório Geral, volume 299, página IX 

transcrito abaixo: 

Art. 45, parágrafo único : Era o § 1º do art. 56 do Projeto aprovado em primeiro 

turno, dispositivo que trata apenas da Câmara dos Deputados. Daí sua 

transposição para o art. 45, pois a legislatura tem a ver com o funcionamento de 

ambas as casas do Congresso Nacional, valendo o mandato de Deputado apenas 

como ponto de referência de seus termos inicial e final. 

Art. 46, § 1º : Transpus para o Ato das Disposições Transitórias a parte final do 

dispositivo que assegura a irredutibilidade das representações dos Estados e do 

Distrito Federal na atual legislatura. 

Art. 46, § 2º : Deixei de mencionar o Território de Fernando de Noronha, em face da 

decisão do Plenário de anexá-lo ao Estado de Pernambuco. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 5  

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

 

Discussão e votação: 

1 - Requerimento de reunião de emendas e destaques. O texto foi retirado. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/8/1988, p. 12933.  

2 - Requerimento de destaque nº 124, referente à emenda 01534.  A emenda foi 

rejeitada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/8/1988, p. 12936.  

3 - Requerimento de reunião de emendas.  A reunião foi aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/8/1988, p. 13010.  

 

                                                      
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/206anc16mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/297anc24ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/297anc24ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/298anc25ago1988.pdf
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FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos 

em cada Estado e Território e no Distrito Federal, através do sistema proporcional. 

 § 1º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo 

Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à 

população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, 

para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais 

de setenta.  

§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, 

pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito 

Federal.  

§ 1º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo 

Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à 

população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, 

para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou 

mais de setenta Deputados.  

§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados. 

 

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

caput e para o §1º do dispositivo. 

Conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl.49. 

 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00023 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal.  

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
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Texto:   
   Substitua-se no artigo 2o. do anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Legislativo a expressão "até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo", pela seguinte "até quinhentos representantes do povo". 
Justificativa: 
A presente emenda não cogita estabelecer um número mínimo de cadeiras que privilegie Estados 
Membros menos populosos ou máximo que penalize aqueles mais densamente povoados. 
Pretendemos um índice que sirva de critério justo para que não ocorra, em cada legislatura a 
ampliação do número de Deputados. Parece-nos razoável quinhentas cadeiras para a composição da 
Câmara dos Deputados, pois Estados com população inferior à brasileira, tem na sua Assembleia 
Legislativa composição mais númerosa. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00026 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
"Art. O Poder Legislativo é exercido pelo  
Congresso Nacional que se compõe da Câmara dos  
Deputados, do Senado Federal e das Assembleias Regionais.  
Parágrafo único. Lei complementar definirá as  
Regiões que terão mandatários nas Assembleias  
Regionais tendo em vista a identidade de  
interesses econômicos, sociais e outros elementos  
que permitam individualizar a região, bem como  
definirá o critério para a fixação do número de  
representantes de cada região." 
Justificativa: 
Da experiência histórica das últimas décadas podemos colher ensinamentos de grande valia para a 
desejada reformulação das estruturas políticas, social e econômica da sociedade brasileira. 
O retorno ao Poder Legislativo de práticas a ele inerentes é algo que se põe como extrema 
relevância, uma vez que, nos regimes democráticos, este é o Poder de maior representatividade das 
aspirações da sociedade: é o Poder no qual o poder emana do povo e em nome do povo será 
exercido. 
Mas a democracia exige participação e a participação, por sua vez, exige mecanismos capazes de 
concretizar aspirações as mais diversas oriundas, em nosso País continente, dos rincões os mais 
longínquos, marcados pela heterogeneidade, pelas diferenças, pelas particularidades. 
A região constitui, no dizer de Mario Tomelin, professor da Universidade de Brasília, “a convergência 
de tipos diferenciados de condições climáticas, étnicas, culturais, econômicas e sociais, políticas, 
históricas e geográficas, localizados em um certo espaço que lhe dá base”. A identidade de 
interesses, por sua vez, pode decorrer dessa convergência, pelo que passa a transcender as linhas 
delimitadoras dos estados ou municípios. 
É na região, pois que está a verdadeira unidade – a que deve merecer representatividade nos 
organismos que elaboram as leis, que dispõem sobre as normas que atendem às reais aspirações e 
interesses de uma comunidade, sem prejuízo de sua identidade. 
O Brasil está dividido em cinco regiões bastante nítidas, identificadas pelos seus recursos, suas 
dificuldade e sua gente. O agrupamento das unidades da Federação em Regiões junta Estados que 
formam um todo continuo. 
Como está configurado o sistema federativo atual, os representantes dos Estados e Municípios 
tendem a tutelar interesses diferentes dos exigidos por suas comunidades. 
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Já existem órgãos como a SUDAM, SUDECO, SUDENE e SUDESUL que, apesar de estarem sob a 
égide do Ministério do Interior e de não terem autonomia política, financeira e administrativa, 
representam tendência que espelham a necessidade que têm as comunidades assemelhadas de se 
reunirem, ensejando edição de atos normativos que regulem as suas situações peculiares. Faltaria 
um organismo da região Sudeste. 
Como afirma Tomelin: - “A criação de Assembleias Regionais para gestão destes órgãos no 
respectivo espaço geográfico viria descentralizar o poder, dando consistência às reinvindicações 
regionais, pela autogeração de suas decisões. Referidas Assembleias seriam compostas pelos 
Senadores, deputados federais e deputados estaduais das respectivas Regiões em número a ser 
determinado por cada Estado, exercendo as funções cumulativamente de parlamentar da Assembleia 
Nacional, Regional e Estadual, respectivamente”. 
A criação das Assembleias Regionais, nesta nova fase da história republicana, por outro lado, 
decorreria de processo de descentralização que se caracteriza como sequente ao de centralização, 
típico do período 1964-1985. 
As Assembleias Regionais, em suma, ensejariam: 

a) A descentralização, como grande reivindicação dos políticos, em especial os do Norte e os do 
Nordeste; 

b) A nomeação dos Superintendentes das Regiões, podendo estes serem propostos pelo 
Ministro de Interior, mas com aprovação delas, Assembleias Regiões, dando-lhe assim 
respaldo político para a execução dos projetos nelas votados: 

c) Um planejamento regional efetivo com plena participação das lideranças locais, compondo o 
planejamento nacional, seus planos, programas, projetos, e o processo orçamentário em 
suas etapas de elaboração, avaliação e controle. 

d) A introdução, na prática, do voto distrital, que viria aproximar o legislador dos problemas de 
peculiar interesse local e regional e cujos benefícios tem sido decantado por todos os cultores 
e doutrinadores do Direito Eleitoral. 

Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00052 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao § 1o. do art. 2o.  
"Art. 1o. Suprima-se o § 1o. do art. 2o. renumerando-se os seguintes." 
Justificativa: 
O ilustre relator, com certeza, imagina a possibilidade da adoção do parlamentarismo e, por isso, 
prevê nesse dispositivo a dissolução da Câmara dos Deputados. Nossa proposta é pela manutenção 
do presidencialismo e, portanto, não podemos concordar com o texto apresentado. 
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista a solução parlamentarista adotada. 
 
   EMENDA:00075 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao § 1o. do art. 2o. do Parecer do  
Relator da Subcomissão do Poder Legislativo.  
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Exclua-se a expressão:  
"Salvo a dissolução da Câmara dos Deputados". 
Justificativa: 
Desejo para o Brasil, com base nas suas raízes históricas, o Presidencialismo, não exacerbado. 
Não cabe aí a dissolução da Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista a solução parlamentarista adotada. 
 
EMENDA:00112    REJEITADA 
 Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor: JORGE HAGE (PMDB/BA)    
Texto:   
         Suprima-se  no  §  2o a parte final que diz: 
           "com os ajustes necessários para que nenhum Estado 
           tenha menos de 8 ou mais de 60 Deputados." 
Justificativa: 
Não há porque admitir-se hoje este tipo de restrição à representação fiel da população brasileira na 
sua Câmara de Deputados. As razões que inspiravam medidas nesta direção que estavam 
relacionadas aos receios da ditadura quanto a maior independência política e consciência da 
cidadania imperante nos Estados do Sul, ou melhor, nos Estados mais populosos. Não temos porque 
conservar hoje tal distorção na representação. A Casa que equaliza a representação dos Estados é o 
Senado Federal. A Câmara dos Deputados representa é o povo mesmo e não os Estados. 
Parecer 
  Rejeitada, tendo em vista o melhor equilíbrio inter-regional na Câmara dos Deputados. 
 
 
   EMENDA:00116 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 2o., onde couber, a expressão "segundo o princípio do voto proporcional." 
Justificativa: 
Da mesma forma que no art. 3º está expresso o princípio majoritário, por coerência deve o art. 2º 
prever o sistema de eleição que será usado para a Câmara dos Deputados, no meu entendimento o 
voto proporcional. 
Parecer:   
   Aprovada. 
 
 
   EMENDA:00129 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Art. 1o. O § 1o. do art. 2o. do anteprojeto constitucional passa a vigorar com a seguinte redação:  
§ 1o. - O mandato será de quatro anos.  
Art. 2o. Revogam-se as disposições em contrário. 
Justificativa: 
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 O anteprojeto elaborado pelo ilustre Constituinte José Jorge é digno dos maiores elogios. Rompe o 
represamento vivido pelo Legislativo e instrumentaliza o mesmo para a reconquista a passos largos, 
da credibilidade popular.  
Destaco, porém, a discordância quanto aos dispositivos que preveem a dissolução da Câmara  
dos Deputados. A república brasileira é alicerçada do semi presidencialismo ou presidencialismo  
congressual. Os excessos do momento são reflexos naturais de um Governo ditatorial, mas a 
solução, com certeza, não pode ver a adoção de um regime desconhecido da nossa geração.  
A humanidade sempre clamou por um Líder, um Comandante, um Rei, pois mães todos têm e pai  
todos querem. Devemos buscar, por exemplo, a família brasileira e agir diferente é trilhar o  
caminho da incerteza.  
N.B - onde se lê anteprojeto constitucional, leia-se anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Legislativo. O Parlamentarismo no Brasil e no mundo está muito identificado com as Monarquias e  
aqui só representará sucessivas crises, pois o "jeitinho" é produto nacional. Além do mais, a  
imprensa é um dos principais poderes, sendo o menos arranhado e bem vinculado ao 
Poder Executivo.  
O que parece ser uma conquista é, na realidade, um fator de submissão. Uma Constituição  
adequada ao nosso País é a que permite ao Legislativo, legislar; ao Executivo, executar; ao  
Judiciário garantir a aplicação das Leis. É mais fácil aperfeiçoar o conhecimento que construir 
o desconhecido. 
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista o sistema parlamentarista adotado. 
 
 
   EMENDA:00130 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao Parágrafo 1o., do art. 2o., e ao parágrafo 1o., do art. 3o., do capítulo do Poder  
Legislativo, a seguinte redação:  
Art. 2o. ....................................  
§ 1o. O mandato será de 5 anos, salvo dissolução da Câmara dos Deputados.  
Art. 3o. ....................................  
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal, elegerão 3 Senadores, com mandato de 5 anos. 
Justificativa: 
Na nova sistemática introduzida pelos Constituintes no sistema de Governo brasileiro exige que os 
mandatos dos Deputados Federais e Senadores sejam equiparados, visto que os Deputados 
poderão, no caso de dissolução do Parlamento, terem seus mandatos interrompidos, e em caso de 
nova eleição, se reeleitos, continuarem a prestar seus relevantes serviços à nação.  
Em síntese, os 5 (cinco) anos para Deputados não são garantidos, apesar de poderem tirar todos os 
cinco anos. Já para os Senadores a situação é diferente, visto que estes não serão atingidos pela 
dissolução do parlamento, em caso de crise, o que já é uma grande segurança, além do respaldo que 
terão de uma nova reeleição. 
Parecer:   
   Rejeitado, considerando-se a tradição republicana de legislatura de 4 anos. 
 
 
   EMENDA:00141 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Suprima-se do § 2o., Art. 2o. do Anteprojeto a expressão "ou mais de sessenta". 
Justificativa: 
A emenda visa reduzir a enorme e injustificada disparidade entre os quocientes para a eleição de 
deputados federais nos vários Estados. A proporcionalidade da representação na Câmara dos 
Deputados é uma exigência da própria legitimidade democrática dos mandatos exigência tanto mais 
grave quando se reforça a autoridade dessa Casa legislativa vis-à-vis o Executivo. 
Parecer:   
   Rejeitado, tendo em vista o equilíbrio regional da Câmara dos Deputados. 
 
 
   EMENDA:00178 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do artigo 2o. do anteprojeto, pela seguinte:  
"A Câmara dos Deputados compõe-se de até  
quinhentos representantes do povo, com mandato de  
quatro anos, eleitos, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício de seus direitos  
políticos, por voto direto e secreto em cada  
Estado, no Distrito Federal e nos Territórios.  
§ 1o. Observado o limite máximo previsto  
neste artigo, o número de deputados, por Estado e  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população e  
à área territorial de cada unidade da Federação,  
de modo que nenhuma delas tenha mais de cinquenta  
ou menos de oito deputados.  
§ 2o. Cada território, exceto o de Fernando  
de Noronha, elegerá quatro deputados." 
Justificativa: 
No curso da história brasileira os Estados federados menos desenvolvidos e, por via de 
consequência, menos populosos, têm sido vítima de um profundo abandono, de um esquecimento 
premeditado e de uma falta de respeito humilhante. 
Isso tem acontecido, por parte de quase todos os governos brasileiros, porque esses Estados não 
possuem força política capaz de sensibilizar ou de pressionar o poder central no sentido do 
atingimento de determinadas metas ou do atendimento de determinadas reivindicações que 
encarnam justos anseios e legítimas aspirações desenvolvimentistas de seu povo. 
E é exatamente por isso que hoje se verifica, no país, uma descomunal diferença no processo de 
desenvolvimento das suas cinco regiões econômicas. Resulta meridianamente cristalino o profundo 
abismo econômico entre elas. Enquanto o Sul e o Leste experimentam um invejável processo de 
desenvolvimento, o Centro-Oeste, o Nordeste e a Amazônia se debatem no cadinho de suas 
dificuldades, de seus problemas, de suas angustias e de sua quase desesperança, justamente 
porque o poder central concentra a maior parte dos seus investimentos exatamente nas regiões mais 
desenvolvidas. 
Só as migalhas do orçamento nacional, só os restos de recursos é que são canalizados para os 
Estados pobres e sem população expressiva, daí não surgirem neles fatores de atração da população 
para esses territórios, fato que agrava até os problemas já existentes nos Estados desenvolvidos, já 
que para lá, em busca de um eldorado inexistente, se dirigem verdadeiras massas humanas que 
fazem inchar mais ainda as grandes metrópoles, comprometendo de forma acentuada o seu processo 
educacional, de assistência à saúde, de urbanismo, de sanitarismo, de lazer e de oferta de trabalho. 
Esse quadro resulta agravado pelos sérios problemas sociais que existem hoje nas grandes 
metrópoles do país, onde as populações carentes se debatem diante da fome, da miséria e do 
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sofrimento. Os jovens, tangidos pela necessidade de comer, enveredam pelo caminho do crime; as 
moças vendem o próprio corpo para satisfazerem as suas necessidades de alimentação; moças e 
rapazes honestos se dirigem para o caminho do tóxico e, por via de consequência, para o crime, 
justamente por falta de ocupação e de trabalho. 
Tudo isso acontece porque a Constituição federal vigente, assim como todas as anteriores, sempre 
estabeleceram que a representação do povo dos Estados na Câmara Federal deve ser estabelecida 
“PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO DE CADA ESTADO” (art. 39, § 2º). Como se vê, a 
população é o único critério estabelecido para fixação da representação do Estado junto à Câmara 
dos Deputados. Isso é absolutamente injusto para os Estados que possuem uma área territorial 
expressiva e com uma população rarefeita. E por ser injusto, não pode esse sistema ser adotado na 
Constituição que estamos elaborando, especialmente porque se pretende, através dela, eliminar as 
mazelas que emperram a desenvolvimento nacional e comprometem a sorte de quantos habitam os 
Estados menos desenvolvidos do país. 
E é exatamente por essa razão que, como representante do Amazonas nesta Assembleia Nacional 
Constituinte – com certeza o Estado mais atingido por essa norma constitucional vigente – me atrevi 
a apresentar a presente PROPOSTA CONSTITUCIONAL, através da qual pretendo inserir no novo 
texto constitucional a obrigatoriedade de a representação do povo dos Estados junto à Câmara Baixa 
do país ser fixada “PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO E A ÁREA TERRITORIAL DE CADA 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DE MODO QUE NENHUMA DELAS TENHA MAIS DE CINQUENTA OU 
MENOS DE OITO DEPUTADOS”. 
Com essa proposta, pretendo não só munir os Estados pobres e despovoados de um maior peso 
político junto ao Governo central, mas, sobretudo, estabelecer um maior equilíbrio no seio da 
Federação, com o objetivo fundamental de, com esse novo quadro político, se poder desenvolver 
harmonicamente o país, com a ocupação econômica especialmente da Amazônia, para que, depois 
disso, se possa alimentar a esperança de solvermos a terrível dívida externa que nos atormenta e 
solapa as bases de qualquer Plano Econômico visando o desenvolvimento do País. 
Entendo que os meus prezados colegas constituintes não devem pensar apenas no Brasil de hoje. 
Temos que pensa-lo a nível do terceiro milênio que se está aproximando. Temos que pensar no 
Brasil como a futura grande potência mundial. Para isso entretanto temos que pensar seriamente no 
redimensionamento das forças políticas nacionais como mecanismo de equilíbrio do desenvolvimento 
com o a qual sonhamos e, sobretudo, como mecanismo de estabilidade no processo democrático 
pelo qual lutamos. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00188 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 2o. e suas alíneas do anteprojeto. 
Justificativa: 
Limitar a possibilidade de Legislativo emendar projetos de lei oriundos do Executivo é uma afronta a 
própria soberania do Legislativo e, portanto, deve ser suprimida. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00199 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   O parágrafo 2o. do art. 2o. do anteprojeto  
passa a ter a seguinte redação: "Observado o  
limite máximo previsto neste artigo, o número de  
deputados por Estado, território e o Distrito  
Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral,  
para cada legislatura, proporcionalmente à  
população, com reajustes necessários para que  
nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos de  
oito deputados, nem mais de 90, pelo critério proporcional. 
Justificativa: 
A alteração dos limites mínimos e máximos de deputados por unidade da Federação tem como 
objetivo corrigir as distorções verificadas durante o regime militar e aumentar a representatividade 
dos estados mais populosos do país. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00200 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   O art. 2o. do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"o Congresso Nacional, unicameral, compõe-se  
de 600 deputados eleitos, dentre os cidadãos  
maiores de 18 anos, no exercício de seus direitos  
políticos, em cada Estado, Território, exceto  
Fernando de Noronha, e Distrito Federal, por voto  
direto, secreto e proporcional". 
Justificativa: 
Esta emenda visa compatibilizar o texto constitucional ao regime unicameral, ampliando as vagas do 
Congresso Nacional para dar-lhe maior representatividade. 
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista solução bicameral adotada. 
 
 
   EMENDA:00202 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   SEÇÃO I  
Do Congresso Nacional  
Em substituição aos art. 2o. e 3o., caput, inclua-se o seguinte artigo:  
"Art. Todas as unidades federadas serão  
representadas na Câmara dos Deputados, em número  
proporcional a sua população, com a representação  
mínima de oito Deputados e três Senadores.  
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Parágrafo único. As disposições contidas no  
artigo não se aplicam ao território de Fernando de Noronha." 
Justificativa: 
Os territórios, que são unidades federadas não devem continuar sem representação no Senado e 
diferenciada na Câmara para que se cumpra o preceito democrático da representação territorial 
igualitária.  
Exclui-se desta emenda, pela exiguidade de sua área geográfica e população, o Território de 
Fernando de Noronha, muito mais uma reserva ecológica do que unidade federada. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00205 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. esta redação:  
"Art. 2o. Os Deputados serão eleitos da seguinte forma:  
I - metade da representação através de eleição proporcional;  
II - a outra metade mediante a instituição do voto distrital.  
§ 1o. Caberá à Justiça Eleitoral estabelecer  
os distritos eleitorais, em cada Estado, Distrito  
Federal e Territórios, no prazo não excedente de  
um ano antes das eleições para a Câmara dos Deputados.  
§ 2o. O número de Deputados será de  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos dentre maiores de vinte e um anos e  
no exercício dos direitos políticos." 
Justificativa: 
Creio que já é chegada a hora de pensarmos na adoção do voto distrital no País. Inúmeras das 
deficiências hoje apontadas podem ser por ele sanadas: influência do poder econômico, falta de 
conhecimento entre eleitores e candidato, prestação de contas do mandato, etc. 
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista a adoção do voto proporcional. 
 
 
   EMENDA:00223 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   O artigo 1o. do anteprojeto do relator passa  
a ter a redação abaixo; suprimam-se os art. 2o. e  
3o. do anteprojeto, renumerando-se os demais:  
"Art. 1o. O Poder Legislativo é exercido pelo  
Congresso Nacional. O Congresso Nacional compõe-se  
de 500 (quinhentos) deputados, eleitos diretamente  
pelo povo, com base em listas de candidatos  
apresentadas pelos partidos políticos e segundo o  
sistema de representação proporcional partidária.  
§ 1o. A eleição para o Congresso Nacional  
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terá por circunscrição os Estados, os Territórios  
e o Distrito Federal.  
§ 2o. Obedecido o limite máximo previsto  
neste artigo, o número de deputados, por Estado,  
Território ou pelo Distrito Federal, será  
estabelecido pela Justiça Eleitoral para cada  
Legislatura, proporcionalmente ao número de  
eleitores, com reajuste necessário para que  
nenhuma Unidade fique sem representação.  
§ 3o. São proibidas as coligações partidárias  
nas eleições para o Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Tendo em vista a uniformização dos critérios de eleição dos membros do Poder Legislativo, evitando 
desequilíbrios e privilegiamentos e a extinção do instituto de Câmara revisora, estamos propondo o 
estabelecimento da estrutura unicameral do Congresso. Estabelecemos, por outro lado, o sistema 
proporcional, tendo como base o número de eleitores de cada circunscrição eleitoral. Isso, por certo, 
eliminará as graves distorções havidas em nossa atual legislação eleitoral, que fazem com que 
parlamentares sejam eleitos em algumas regiões com porcentagens irrisórias de votos. Propomos, 
também, que sejam proibidas as coligações partidárias nas eleições para o Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00240 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao § 2o. do artigo 2o. do anteprojeto do Sr. Relator:  
Art. 2o. Idem  
§ 1o. Idem  
§ 2o. "O número de Deputados por Estado ou  
Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Federal, proporcionalmente à população, com os  
ajustes para que nenhum Estado tenha menos de  
quatro ou mais de oitenta Deputados." 
Justificativa: 
A proposta do Sr. Relator contempla o excelente critério da proporcionalidade de Deputados de 
acordo com a população dos Estados-Membros, mas ao querer traçar os parâmetros limitativos 
aborta o princípio invocado. 
O anteprojeto não inova em nada a atual matéria constitucional relativa a distribuição dos Deputados 
por Estados-Membros. E tantas já foram as discussões sobre a discrepante disparidade entre o grau 
de representação política dos Estados-Membros. 
Deve-se ter presente que o sistema é o proporcional na Câmara dos Deputados. Inaceitável, neste 
momento, repetir esta flagrante falha na representação política contida na atual Constituição. 
Temos, pois, para exemplificar, o caso de São Paulo e o Acre: para que se obtenha a mesma 
representação política são necessários 16 votos de eleitores paulistas para um voto do Acre. Isso 
significa que um acreano vale por dezesseis paulistas. 
Todos sabemos que a força política está na soma igualitária de cada brasileiro. Não se pode aceitar, 
portanto, discriminação constitucional no trato da representação popular. 
Propomos, por isso, emenda que tem por limite mínimo quatro deputados, igual ao Distrito Federal, e 
máximo de 80 Deputados. Tornando bem mais proporcional a representação popular na Câmara dos 
Deputados. 
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista o maior equilíbrio regional para a Câmara dos Deputados. 
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   EMENDA:00251 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - incluir ao Anteprojeto Constitucional desta  
Subcomissão, a presente alteração de redação ao  
artigo 2o. do anteprojeto do Relator, e introduzir  
novo dispositivo:  
Art. 2o. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes eleitos pelo povo, dentre cidadãos  
maiores de 18 anos, e no exercício dos direitos  
políticos por voto universal, direto e secreto.  
§ 1o. A Câmara dos Deputados será composta de  
até 450 deputados, atendendo-se a divisão pelo  
número de habitantes, conforme vier a ser disposto  
em lei complementar.  
§ 2o. Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional.  
§ 3o. Os Estados, o Distrito Federal, e os  
Territórios formam circunscrições eleitorais.  
§ 4o. As sobras eleitorais nos Estados serão  
aproveitadas pelos partidos políticos a nível  
nacional, computando-se em favor dos seus  
candidatos que, não eleitos pelas suas  
circunscrição, sejam os mais votados  
nacionalmente. A lei complementar regulamentará o  
aproveitamento das sobras eleitorais.  
§ 5o. O mandato dos Deputados Federais é de 4  
anos, salvo dissolução da Câmara.  
Art. A Câmara dos Deputados reúne-se trinta  
dias após as eleições. A legislatura termina com o  
início de uma nova legislatura. As eleições devem  
ser realizadas entre 30 a 60 dias do término da  
legislatura. Em caso de dissolução devem ser  
realizadas no prazo máximo de 60 dias da  
publicação do decreto de dissolução. 
Justificativa: 
Ver justificativa na exposição de motivos apresentada em emenda apresentada a esta subcomissão. 
Parecer:   
   Parcialmente aprovada. 
 
 
   EMENDA:00254 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. e seus §§ a redação seguinte, incluindo-se a Disposição Transitória  
correspondente:  
"Art. 2o. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
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até 420 (quatrocentos e vinte) representantes do  
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de 21 (vinte  
e um) anos, e no exercício dos direitos políticos,  
em cada Estado, no Distrito Federal e nos Territórios.  
§ 1o. Observado o limite máximo previsto  
neste artigo, o número de Deputados por Estado e  
pelo Distrito Federal será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os reajustes necessários para que nenhum  
Estado ou o Distrito Federal tenha menos de 5  
(cinco) ou mais de sessenta Deputados.  
§ 2o. Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território será representado na Câmara por 3  
(três) Deputados.  
§ 3o. O mandato dos Deputados é de quatro (4)  
anos, salvo dissolução da Câmara dos Deputados."  
Disposição Transitória:  
"Art. Fica ressalvada a composição da Câmara  
dos Deputados eleita em 15 de novembro de 1986,  
observando-se, a partir da primeira eleição  
subsequente, a composição prevista no artigo 2o." 
Justificativa: 
A emenda mantém a exigência atual de 21 anos para eleição de Deputado Federal, onde o político só 
pode chegar com um mínimo de maturidade e experiência. Inclui no “caput” o Distrito Federal que foi 
esquecido. 
Entendemos que é excessivo o número atual de Deputados. 
Nossas Constituições anteriores estabeleciam o número de representantes por unidade federada, 
proporcionalmente à população: um (1) para setenta mil (70.000) habitantes, em 1891; um (1) para 
cento e cinquenta mil (150.000) habitantes até o máximo de vinte (20), mais um para duzentos e 
cinquenta mil (250.000), em 1934 e 1946; pela Emenda Constitucional nº 17, de 1965, houve o 
aumento para trezentos mil (300.000) habitantes até vinte e cinco (25) Deputados, e a partir daí, um 
(1) para cada quinhentos mil (500.000), sendo que, em 1967, este último número foi ampliado para 
hum milhão (1.000.000). 
Na eleição de 1970, quando tínhamos 94.865.000 habitantes a 28.966.144 eleitores, a Câmara ficou 
com 310 representantes. O texto em vigor (art.39) foi aprovado pela Emenda nº 25/85, que fixou em 
487 o número de Deputados, que era de 420, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 
1977. Deve ter sido esta decisão que inspirou a adotada pela Comissão Arinos. 
Na verdade, em um país com a nossa explosão demográfica, não é possível vincular o número de 
membros da Câmara ao de habitantes ou de eleitores, este agora ampliado com o voto dos 
analfabetos. Nem se deve deixar para a lei ordinária definir a expressão numérica da representação 
para evitar as normais tentações de majoração e a maior facilidade em obtê-la. 
Em Portugal, a Constituição de 25/04/76 fixou o mínimo de 240 e máximo de 250 Deputados na 
Assembleia da República (art,151). 
A Constituição Espanhola de 24/12/78 adotou o mínimo de 300 e o máximo de 400 Deputados 
(art.68). 
Se pretendemos reduzir o número atual, não cogitamos de fixar um mínimo, visto que a tendência 
será sempre de se atingir o limite do permissivo constitucional. 
Ouço dizer, e no meu Estado fui instado a formular esta proposta, que a eficiência, funcionalidade e 
representatividade da Câmara tem declinado, na medida em que se amplia o número de seus 
componentes. 
Além da óbvia sobrecarga de despesas, até a base física fica tumultuada, já agora com quatro 
anexos, sem contar o desejo, em boa hora contido, de construir novo plenário, anexo de anexo, 
novas salas de Comissões, escadas rolantes, etc. 
Uma das formas de vencermos as dificuldades econômico-financeiras em que vivemos, ampliando 
recursos para imprescindível e urgente aplicação no campo social, é instaurarmos regime de 
austeridade e eficiência em todos os setores da administração pública. 
Os elevados índices de renovação das Casas Legislativas indicam a insatisfação que reina no seio de 
nosso representados. Se isto ocorre, ninguém se salvará ou se reelegerá aumentando o número de 
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representantes, mais sim, pela confiabilidade conquistada no cumprimento de suas relevantes 
funções. 
A proposta prevê artigo a ser incluído nas Disposições Transitórias, de sorte a respeitar os atuais 
mandatos, oriundos das urnas de 15 de novembro de 1986. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00268 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Seja incluída a seguinte norma:  
"Art. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, eleitos dentre cidadãos  
maiores de vinte e um anos e no exercício de seus  
direitos políticos, por voto direto e secreto, em  
cada Estado, Território e Distrito Federal,  
segundo o princípio majoritário, através do voto distrital.  
Parágrafo único. O número de Deputados será  
fixado por lei complementar, votada antes da  
legislatura a ser cumprida." 
Justificativa: 
Os Deputados devem ser eleitos pelo princípio majoritário através do voto distrital. Isso acabaria com 
inúmeros problemas que hoje ocorrem. Ademais, afastaria a influência do poder econômico nas 
eleições e permitiria tanto ao candidato quanto aos eleitores, melhor conhecimento das situações 
locais e da atuação desenvolvida para superá-los. A fixação do número dos membros da Câmara dos 
Deputados deve, no meu entender, ser fixado através de lei complementar, de modo a permitir o 
acompanhamento da realidade nacional. 
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista a opção pelo voto proporcional. 
 
 
   EMENDA:00311 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Substitua-se o § 1o., do art. 2o., do  
anteprojeto do Relator da Comissão do Poder  
Legislativo, pelo seguinte:  
"Art. 2o. ..................................  
§ 1o. Os mandatos dos Deputados serão iguais  
ao do Presidente e do Vice-Presidente da República  
e suas eleições se processarão na mesma oportunidade." 
Justificativa: 
Nos parece fundamental que o Presidente da República seja eleito junto aos membros do Congresso, 
principalmente da Câmara dos Deputados, pois dará uma maior uniformidade política ao período de 
governo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
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   EMENDA:00327 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   No artigo 2o., parágrafo 2o., substitua-se a  
expressão "menos de 8" para "menos de 3" e  
suprima-se a expressão de "mais de 60 Deputados". 
Justificativa: 
Não é justo que Estados que tenham alta densidade populacional sejam penalizados pela ausência 
de representantes na Câmara dos Deputados em número adequado, assim como Estados com baixa 
população encontre pulverização na sua representação na Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista o equilíbrio inter-regional na Câmara dos Deputados. 
 
 
   EMENDA:00330 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Do Poder Legislativo  
Seção I do Congresso Nacional  
Dê-se a seguinte redação do art. 2o.  
"A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, eleitos entre cidadãos  
maiores de 18 anos e no exercício dos direitos  
políticos, por voto direto e secreto em cada  
Estado ou Território." 
Justificativa: 
Cabe à legislação ordinária definir o número de parlamentares, proporcionalmente à população. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00347 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se aos dispositivos do art. 2o., arrolados abaixo, a seguinte redação:  
"Art. 2o. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quinhentos representantes do povo, eleitos  
dentre cidadãos maiores de vinte e um anos e no  
exercício de seus direitos políticos, por voto  
direto e secreto em cada Estado, no Distrito  
Federal e nos Territórios.  
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§ 1o. ................................ 
§ 2o. O número de Deputados por Estado ou  
Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente à população, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado tenha  
menos de oito ou mais de setenta Deputados.  
§ 3o. ......................................  
§ 4o. ......................................." 
Justificativa: 
A idade dos Deputados Federais tem de estar em harmonia com a idade dos componentes do 
Conselho de Ministros, sobre cuja composição e sobre cujos integrantes a Câmara delibera por 
moções de confiança ou desconfiança. A idade díspar provocaria distorções de julgamento e 
avaliação indesejáveis ao bom desempenho das relações Executivo-Legislativo. A representação 
parlamentar do Distrito Federal é uma conquista popular irreversível, não de um ponto de vista 
simplesmente jurídico, mas da perspectiva de um fato sócio-político justo, que não cabe ignorar. O 
número total de Deputados dá margem à absorção da evolução demográfica da população brasileira 
dentro de limite ainda razoável para o funcionamento da Câmara. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00352 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Modifica a redação do art. 1o. e, em  
consequência, substitui a redação do art. 2o. e  
seus parágrafos 1o., 2o., 3o. e 4o., suprime o  
art. 3o. e seus parágrafos 1o., 2o. e 3o., altera  
a redação do art. 6o. e seus parágrafos 2o., 7o. e  
8o.. Ficam revogadas todas as disposições que  
contrariam o art. 1o.  
"Art.1o. O Poder Legislativo é exercício pelo  
Congresso Nacional, constituído por Deputados Federais.  
Art. 2o. O Congresso Nacional compõe-se de  
quinhentos e sessenta e um representantes do povo  
eleitos dentre cidadãos maiores de dezoito anos no  
exercício dos direitos políticos, por voto  
obrigatório, direto e secreto, observado o  
processo seguinte:  
I - Os deputados serão eleitos pelo sistema  
proporcional ao número de votos válidos dos  
eleitores, considerada a Nação em sua totalidade  
e, para este efeito, os votos que cada partido  
obtiver em cada um dos Estados e no Distrito  
Federal somar-se-ão para sua legenda;  
II - o cálculo do quociente eleitoral  
efetuar-se-á dividindo o total de votos válidos em  
âmbito nacional pelo número de cadeiras. Separadas  
as unidades da Federação em que o conjunto de  
votos válidos não atinja o triplo do quociente  
eleitoral, e observado o disposto nos itens VI  
e VII, o número de votos válidos das demais unidades  
da Federação, será dividido pelo número de  
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cadeiras remanescentes;  
III - o quociente partidário nas unidades da  
Federação que obtiveram mais que o triplo do  
quociente eleitoral será obtido através da divisão  
do total de votos válidos em cada uma delas, e em  
cada legenda, pelo quociente eleitoral nacional,  
desprezadas as sobras;  
IV - verificado pelo critério do item II, o  
número de cadeiras que caberá nacionalmente a cada  
partido e, pelo critério do item III, quantas  
cadeiras lhes cabem em cada unidade da Federação,  
proceder-se-á ao preenchimento delas com os  
candidatos de cada legenda na ordem decrescente de  
sua votação local;  
V - se houver cadeiras resultantes de soma de  
sobras a que se refere o item III, atribuir-se-ão  
aos Deputados mais votados por ordem nacional das  
legendas, entre os partidos que não tenham obtido  
o quociente eleitoral, desde que com votação  
superior a cinquenta por cento do mesmo. Não  
existindo partidos dentro desses requisitos, as  
sobras serão distribuídas entre os partidos que  
contribuíram para as mesmas sobras, por ordem  
decrescente de votos;  
VI - em qualquer caso, em cada unidade da  
Federação, na qual a soma de votos válidos nos  
diferentes partidos não tiver alcançado o triplo  
do quociente eleitoral, haverá sempre três  
representantes eleitos para o Congresso Nacional,  
e serão aqueles que obtiveram a maior votação local;  
VII - as comunidades indígenas terão duas  
cadeiras para seus representantes no Congresso Nacional;  
§ 1o. As eleições para Deputado se realizarão  
simultaneamente em todo País.  
§ 2o. Cada legislatura do Congresso Nacional  
tem a duração de quatro anos."  
Altera a redação do art. 6o. e seus  
parágrafos § 2o., 7o. e 8o.  
"Art. 6o. O Congresso Nacional, de qualquer  
de suas comissões, poderá convocar o chefe do  
Governo e os Ministros de Estado para prestarem,  
pessoalmente, informações acerca de assunto  
previamente determinado.  
§ 1o. ..........................  
§ 2o. O Chefe do Governo e os Ministros de  
Estado têm acesso às seções do Congresso e suas  
comissões, e nelas serão ouvidos, na forma do  
respectivo regimento.  
Art. 7o. Ao Congresso Nacional compete  
elaborar o seu Regimento, dispor sobre seu  
funcionamento e prover a criação ou extinção de  
seus serviços e cargos e fixação de seus gastos,  
observadas as seguintes normas;  
a) na Constituição da Mesa e das Comissões,  
assegurar-se-á, tanto quanto possível, a  
representação proporcional dos partidos que  
participam do Congresso Nacional;  
b) a Mesa do Congresso Nacional ou suas  
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Comissões encaminharão diretamente a qualquer  
autoridade requerimento de informação sobre fato  
relacionado com matéria legislativa em trâmite ou  
sujeita à fiscalização do Congresso Nacional, ou  
de suas Comissões, estabelecendo prazo, limitado  
ao máximo de trinta dias para a resposta.  
Art. 8o. Salvo disposição constitucional em  
contrário as deliberações do Congresso Nacional e  
de suas comissões serão tomadas por maioria dos  
votos dos parlamentares presentes. 
Justificativa: 
A estrutura do Estado Federativo, no Brasil, hoje define o sistema bicameral; o Senado Federal e a 
Câmara dos Deputados como o Poder Legislativo. No entanto, é preciso na perspectiva de um 
governo parlamentarista, localizar dentro do Estado de Direito democrático o papel e o status do 
Poder Legislativo. Diante do conjunto de tarefas que lhe serão atribuídos é necessária uma profunda 
reformulação desde a abolição do Senado Federal e restauração do unicameralismo, até a adoção de 
mudanças na forma de eleição não podemos mais conviver com a instituição anacrônica do 
bicameralismo. Os membros do Poder Legislativo são representantes do povo. Os senadores que 
representariam os Estados têm, na realidade, desempenhado papel muito diverso na história de 
nossas instituições, salvo raras exceções. 
Para que tenhamos no Brasil um quadro real, precisamos introduzir um processo eleitoral 
radicalmente novo com a adoção do quociente nacional, e não mais por Estado, que reflete uma 
representação desproporcional na Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00057 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Do Poder Legislativo  
Seção I  
Do Congresso Nacional  
Art. 2o - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até 203 (duzentos e três) representantes do povo,  
eleitos dentre cidadãos maiores de vinte e um anos  
e no exercício dos direitos políticos, por voto  
direto e secreto, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal.  
§ 1o - Cada Legislatura durará quatro anos.  
§ 2o - Observado o limite máximo previsto  
neste artigo, o número de Deputados por Estado e  
pelo Distrito Federal será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, para cada Legislatura,  
proporcionalmente à população, com os reajustes  
necessários para que nenhum Estado ou o Distrito  
Federal tenha menos de quatro Deputados.  
§ 3o - Executado o de Fernando de Noronha,  
cada Território será representado na Câmara  
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Federal por dois Deputados.  
§ 4o - No cálculo das proporções em relação à  
população, não se computará a dos Territórios. 
Justificativa: 
Existe, indubitavelmente, séria distorção numérica relacionada à composição da Câmara Federal. Os 
Territórios e Estados menos populosos têm, em proporção a seu pequeno eleitorado, o que podemos 
chamar de super-representação. 
E portanto, absolutamente indispensável que nos detenhamos, com seriedade e bom-senso, no 
reexame dessa questão, pois, a continuarmos no mesmo compasso, a tese da proporcionalidade, 
sem dúvida, em pouco tempo nos levará a uma Câmara de proporções descomunais. E, o que é pior, 
cada vez mais inoperante. 
Precisamos obter uma fórmula que permita o máximo de equilíbrio, em termos de representação 
popular cameral. 
O objetivo primordial da medida é o de agilizar a atividade legislativa na Casa, uma vez que uma 
quantidade substancialmente menor de representantes propiciará melhor utilização dos recursos 
materiais e humanos da Câmara dos Deputados, em benefício do trabalho parlamentar. 
Contará, dessa forma, o Deputado com infraestrutura mais adequada, tanto do ponto de vista de 
espaço e de recursos administrativos, com influências positivas na qualidade e, mesmo, na 
quantidade de sua produtividade. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00069 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Subcomissão do Poder Legislativo  
Dê-se ao caput do artigo 2o e ao seu § 2o, a seguinte redação:  
"Art. 2o A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quatrocentos e oitenta e sete representantes  
do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, por voto direto e secreto em cada  
Estado ou Território.  
§ 2o O número de Deputados por Estado ou  
Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral proporcionalmente à população, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado tenha  
menos de oito ou mais de setenta Deputados." 
Justificativa: 
Pretendemos, com a presente emenda, manter proporcionalidade com a população, estabelecendo o 
mínimo de oito e o máximo de setenta Parlamentares por Estado, pois, acreditamos que esses limites 
propostos resguardam o equilíbrio da Federação. 
Conforme está disposto no anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, São Paulo será 
duramente prejudicado por ser mais populoso que muitos Estados, por exemplo. 
Daí nossa preocupação em apresentarmos emenda com o intuito de resguardar, inclusive, o 
equilíbrio da Federação. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00119 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao § 1o, do art. 2o, do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
"Art. 1o - Suprima-se o § 1o, do art. 2o, do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo,  
renumerando-se os seguintes". 
Justificativa: 
O anteprojeto da subcomissão foi elaborado dentro de uma ótica parlamentarista. Somos pela 
manutenção do presidencialismo e por isso não concordamos com O § 1º do artigo 2º. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00188 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber:  
Art. - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, eleitos por quatro anos,  
dentre cidadãos maiores de vinte e um anos, e no  
exercício dos direitos políticos, por voto direto  
e secreto, pelos Estados, Distrito Federal e Territórios.  
§ 1o - A Câmara dos Deputados terá, no  
máximo, quinhentos representantes, distribuídos  
proporcionalmente à população, com o reajuste  
necessário para que nenhum Estado tenha mais de  
sessenta deputados ou menos de oito deputados.  
§ 2o - Cada Território terá dois Deputados.  
§ 3o - Os Deputados são eleitos pela  
circunscrição e distritos eleitorais fixados em  
lei. Os Deputados representam toda a Nação,  
subordinados exclusivamente à sua consciência,  
independentemente de mandatos, instrução de  
eleitores, distritos, circunscrições e partidos  
por que são escolhidos.  
§ 4o - Os Deputados são eleitos por voto  
misto, proporcional e distrital, no voto  
proporcional prevalecendo o sistema da média mais alta.  
§ 5o - Ninguém pode ser candidato por mais de  
uma circunscrição eleitoral ou distrito eleitoral,  
ou figurar em mais de uma lista.  
§ 6o - Os candidatos são apresentados pelos  
partidos políticos isoladamente ou por coligações  
partidárias, podendo a lista integrar cidadãos não  
filiados nos respectivos partidos, desde que  
escolhidos em convenção. 
Justificativa: 
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A presente emenda mantém os princípios vigentes quanto ao voto direto e secreto e o período de 
mandato dos Deputados, fixando um limite máximo de quinhentos representantes, distribuídos em 
proporção à população com os mesmo limites atuais. 
A proposição visa adotar o sistema distrital misto segundo tem sido defendido por estadistas como 
MILTON CAMPOS e GUSTAVO CAPANEMA e mestres da ciência política como BOLIVAR 
LAMOUNIER, tendo sido adotada pela Comissão presidida pelo Senador AFONSO ARINOS. 
Acrescente-se onde couber: 
Estudioso do nosso sistema eleitoral tem salientado que o atual sistema de círculo único, incluindo 
todo o Estado de grande superfície na disputa eleitoral, torna impossível aos candidatos sem fortuna 
ou sem o patrocínio ilegal do poder econômico disputarem o mandato legislativo, conhecendo-se as 
despesas inevitáveis dos prélios eleitorais. 
Reside neste defeito do sistema eleitoral a limitadíssima proporção de operários no parlamento 
brasileiro. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00236 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 1o do art. 2o:  
"Art. 2o ........................... 
§ 1o O mandato será de quatro anos." 
Justificativa: 
Nos marcos do sistema presidencialista, indubitavelmente mais adequado à realidade política 
brasileira, não há que se falar em dissolução da Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00237 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 2o do art. 2o:  
"Art. 2o .............................. 
§ 2o O número de Deputados por Estado ou  
Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente ao eleitorado, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado ou o  
Distrito Federal tenha menos de oito Deputados." 
Justificativa: 
É necessário se fazer uma correção no sentido de adequar com maior fidedignidade o número de 
representantes ao eleitorado de cada Estado ou do Distrito Federal, preservando-se, no entanto, o 
número mínimo de oito Deputados por unidade territorial. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
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   EMENDA:00240 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao "caput" do art. 2o:  
"Art. 2o A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quinhentos representantes do povo, eleitos,  
dentre cidadãos maiores de 16 anos e no exercício  
dos direitos políticos, por voto direto, secreto e  
proporcional em cada Estado, Território ou no  
Distrito Federal." 
Justificativa: 
Trata-se de fixar o número de Deputados Federais em quinhentos e de reduzir para dezesseis anos a 
idade mínima para o exercício do direito do voto. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00314 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 2o, e ao parágrafo 1o. do artigo 3o, do capítulo do Poder  
Legislativo, as seguintes redações:  
Art. 2o. ...................... 
§ 1o. - O mandato será de 5 anos, salvo dissolução da Câmara dos Deputados.  
Art. 3o. ....................... 
§ 1o. - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de 5 anos. 
Justificativa: 
Na nova sistemática introduzida pelos Constituintes no sistema de Governo brasileiro exige que os 
mandatos dos Deputados Federais e Senadores sejam equiparados, visto que, os Deputados, 
poderão, no caso de dissolução do Parlamento, terem seus mandatos interrompidos, e em caso de 
nova eleição, se reeleitos, continuarem a prestar seus relevantes serviços à Nação. 
Em síntese, os 5 (cinco) anos para Deputados não são garantidos, apesar de poderem tirar todos os 
cinco anos. Já para os Senadores a situação é diferente, visto que, estes não serão atingidos pelo 
dissolução do Parlamento, em caso de crise, o que já é uma grande segurança, além do respaldo que 
terão de uma nova reeleição. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00316 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Ao artigo 2o. do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, dê-se a seguinte redação,  
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suprimidos os § 3o. e 4o.  
"Art. 2o. - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até trezentos e sessenta representantes do  
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de dezoito  
anos, no exercício dos direitos políticos, por  
voto direto, secreto, pelo sistema majoritário, em  
distritos eleitorais, em cada Estado." 
Justificativa: 
O sistema eleitoral majoritário e distrital, para eleição de Deputados, tornará mais eficiente e 
democrática a representação popular. 
Uma Câmara, composta com número maior do que 360 membros, fica muito enfraquecida pela 
diluição do poder e se torna muito onerosa para a Nação. 
A supressão dos § 3º e 4º é decorrente da eliminação feita pela Subcomissão dos Estados e 
Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios da esdrúxula figura do Território Federal. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00322 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do artigo 2o. do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo,  
pela seguinte:  
"A Câmara dos Deputados compõe-se de até  
quinhentos representantes do povo, com mandato de  
quatro anos, eleitos, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício de seus direitos  
políticos, por voto direto e secreto em cada  
Estado, no Distrito Federal e nos Territórios.  
§ 1o. Observado o limite máximo previsto  
neste artigo, o número de Deputados, por Estado e  
pelo Distrito Federal, proporcionalmente à  
população e à área Territorial de cada unidade da  
federação, de modo que nenhuma delas tenha mais de  
sessenta ou menos de oito Deputados. 
Justificativa: 
No curso da história brasileira os Estados federados menos desenvolvidos e, por via de 
consequência, menos populosos, têm sido vítimas de um profundo abandono, de um esquecimento 
premeditado e de uma falta de respeito humilhante. 
Isso tem acontecido, por parte de quase todos os governos brasileiros, porque esses Estados não 
possuem força política capaz de sensibilizar ou de pressionar o poder central no sentido do 
atingimento de determinadas metas ou do atendimento de determinadas reivindicações que 
encarnam justos anseios e legítimas aspirações desenvolvimentistas de seu povo. 
E é exatamente por isso que hoje se verifica, no país, uma descomunal diferença no processo de 
desenvolvimento das suas cinco regiões econômicas. Resulta meridianamente cristalino o profundo 
abismo econômico entre elas. Enquanto o Sul e o Leste experimentam um invejável processo de 
desenvolvimento, o Centro-Oeste, o Nordeste e a Amazônia se debatem no cadinho de suas 
dificuldades, de seus problemas, de suas angustias e de sua quase desesperança, justamente 
porque o poder central concentra a maior parte dos seus investimentos exatamente nas regiões mais 
desenvolvidas. 
Só as migalhas do orçamento nacional, só os restos de recursos é que são canalizados para os 
Estados pobres e sem população expressiva, daí não surgirem neles fatores de atração da população 
para esses territórios, fato que agrava até os problemas já existentes nos Estados desenvolvidos, já 
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que para lá, em busca de um eldorado inexistente, se dirigem verdadeiras massas humanas que 
fazem inchar mais ainda as grandes metrópoles, comprometendo de forma acentuada o seu processo 
educacional, de assistência à saúde, de urbanismo, de sanitarismo, de lazer e de oferta de trabalho. 
Esse quadro resulta agravado pelos sérios problemas sociais que existem hoje nas grandes 
metrópoles do país, onde as populações carentes se debatem diante da fome, da miséria e do 
sofrimento. Os jovens, tangidos pela necessidade de comer, enveredam pelo caminho do crime; as 
moças vendem o próprio corpo para satisfazerem as suas necessidades de alimentação; moças e 
rapazes honestos se dirigem para o caminho do tóxico e, por via de consequência, para o crime, 
justamente por falta de ocupação e de trabalho. 
Tudo isso acontece porque a Constituição federal vigente, assim como todas as anteriores, sempre 
estabeleceram que a representação do povo dos Estados na Câmara Federal deve ser estabelecida 
“PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO DE CADA ESTADO” (art. 39, § 2º). Como se vê, a 
população é o único critério estabelecido para fixação da representação do Estado junto á Câmara 
dos Deputados. Isso é absolutamente injusto para os Estados que possuem uma área territorial 
expressiva e com uma população rarefeita. E por ser injusto, não pode esse sistema ser adotado na 
Constituição que estamos elaborando, especialmente porque se pretende, através dela, eliminar as 
mazelas que emperram a desenvolvimento nacional e comprometem a sorte de quantos habitam os 
Estados menos desenvolvidos do país. 
E é exatamente por essa razão que, como representante do Amazonas nesta Assembleia Nacional 
Constituinte – com certeza o Estado mais atingido por essa norma constitucional vigente – me atrevi 
a apresentar a presente PROPOSTA CONSTITUCIONAL, através da qual pretendo inserir no novo 
texto constitucional a obrigatoriedade de a representação do povo dos Estados junto à Câmara Baixa 
do país ser fixada “PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO E A ÁREA TERRITORIAL DE CADA 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DE MODO QUE NENHUMA DELAS TENHA MAIS DE CINQUENTA OU 
MENOS DE OITO DEPUTADOS”. 
Com essa proposta, pretendo não só munir os Estados pobres e despovoados de um maior peso 
político junto ao Governo central, mas, sobretudo, estabelecer um maior equilíbrio no seio da 
Federação, com o objetivo fundamental de, com esse novo quadro político, se poder desenvolver 
harmonicamente o país, com a ocupação econômica especialmente da Amazônia, para que, depois 
disso, se possa alimentar a esperança de solvermos a terrível dívida externa que nos atormenta e 
solapa as bases de qualquer Plano Econômico visando o desenvolvimento do País. 
Entendo que os meus prezados colegas constituintes não devem pensar apenas no Brasil de hoje. 
Temos que pensa-lo a nível do terceiro milênio que se está aproximando. Temos que pensar no 
Brasil como a futura grande potência mundial. Para isso entretanto temos que pensar seriamente no 
redimensionamento das forças políticas nacionais como mecanismo de equilíbrio do desenvolvimento 
com o a qual sonhamos e, sobretudo, como mecanismo de estabilidade no processo democrático 
pelo qual lutamos. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00366 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 2o, do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, remunerando-
se o § 4o, para § 3o. 
Justificativa: 
Inexiste necessidade de ficar registrada a exceção do Território de Fernando de Noronha, em relação 
ao número de Deputados por Estado ou Distrito Federal, que elegerá quatro Deputados. Ora, a 
Comissão da Organização do Estado. Aprovou EMENDA que visa a extinção do Território Federal de 
Fernando de Noronha, e consequentemente, a REINCORPORAÇÃO de sua área, ao Estado de 
Pernambuco. De efeito, não ocorrerá eleições para Deputado. 
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Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00412 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 20, § 3o.,  
do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Art. 20 - ..................................  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território Federal elegerá, pelo menos,  
quatro Deputados. 
Justificativa: 
Nada impede que uma explosão demográfica súbita, como a garimpagem do ouro no Amapá, 
conduza a uma situação eleitoral que, independentemente do tempo de duração, eleve o universo de 
eleitores. Este será, inclusive, um fator de amadurecimento político e econômico indicador da 
necessidade de superação da tutela federal. Não há porque, havendo eleitores, limitar a 
representação da cidadania na Câmara dos Deputados. O número de quatro deputados, metade do 
número mínimo de representantes por Estado, é, aqui, também mínimo, não máximo. Os Territórios 
Federais são partes da União, não tendo substância federativa, mas devem ter plena representação 
na Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00452 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do parágrafo 1o. do  
artigo 2o. e do parágrafo 1o. do artigo 3o., do  
capítulo que trata do Poder Legislativo.  
Art. 2o. ....................................  
§ 1o. - O mandato será de 5 anos, salvo  
dissolução da Câmara dos Deputados, com direito a reeleição.  
Art. 3o. ....................................  
§ 1o. - Cada Estado e o Distrito Federal  
elegerão 3 senadores com mandato de 5 anos, com  
direito a reeleição. 
Justificativa: 
Sr. Presidente, a presente emenda tem uma finalidade específica de padronizar os mandatos dos 
ocupantes do Poder Executivo e Legislativo visto que, o mandato de 5 anos, é um período suficiente 
para que o eleitor reconheça no seu representante um verdadeiro gestor das aspirações populares, e 
no caso do Legislativo [ilegível] ao mesmo cargo, após submetidos apreciação [ilegível] parlamentar, 
se ocorrer ao contrário, será penalizado pela sua ineficiência. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
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   EMENDA:00502 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. e seus §§ a redação seguinte, incluindo-se a Disposição 
Transitória correspondente:  
"Art. 2o. - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até quatrocentos e vinte representantes do  
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de vinte e  
um anos, e no exercício dos direitos políticos, em  
cada Estado, no Distrito Federal e nos Territórios.  
§ 1o. - Observado o limite máximo previsto  
neste artigo, o número de Deputados por Estado e  
pelo Distrito Federal será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os reajustes necessários para que nenhum  
Estado ou o Distrito Federal tenha menos de cinco  
ou mais de sessenta Deputados.  
§ 2o. - Executado o de Fernando de Noronha,  
cada Território será representado na Câmara por  
três (3) Deputados.  
§ 3o. - O mandato dos Deputados é de quatro  
(4) anos, salvo dissolução da Câmara dos Deputados".  
Disposição Transitória  
"Art. - Fica ressalvada a composição da  
Câmara dos Deputados eleita em 15 de novembro de  
1986, observando-se, a partir da primeira eleição  
subsequente, a composição prevista no artigo 2o.". 
Justificativa: 
A emenda mantém a exigência atual de 21 anos para eleição de Deputado Federal, onde o político só 
pode chegar com um mínimo de maturidade e experiência. Inclui no “caput” o Distrito Federal que foi 
esquecido. 
Entendemos que é excessivo o número atual de Deputados. 
Nossas Constituições anteriores estabeleciam o número de representantes por unidade federada, 
proporcionalmente à população: um (1) para setenta mil (70.000) habitantes, em 1891; um (1) para 
cento e cinquenta mil (150.000) habitantes até o máximo de vinte (20), mais um para duzentos e 
cinquenta mil (250.000), em 1934 e 1946; pela Emenda Constitucional nº 17, de 1965, houve o 
aumento para trezentos mil (300.000) habitantes até vinte e cinco (25) Deputados, e a partir daí, um 
(1) para cada quinhentos mil (500.000), sendo que, em 1967, este último número foi ampliado para 
hum milhão (1.000.000). 
Na eleição de 1970, quando tínhamos 94.865.000 habitantes a 28.966.144 eleitores, a Câmara ficou 
com 310 representantes. O texto em vigor (art.39) foi aprovado pela Emenda nº 25/85, que fixou em 
487 o número de Deputados, que era de 420, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 
1977. Deve ter sido esta decisão que inspirou a adotada pela Comissão Arinos. 
Na verdade, em um país com a nossa explosão demográfica, não é possível vincular o número de 
membros da Câmara ao de habitantes ou de eleitores, este agora ampliado com o voto dos 
analfabetos. Nem se deve deixar para a lei ordinária definir a expressão numérica da representação 
para evitar as normais tentações de majoração e a maior facilidade em obtê-la. 
Em Portugal, a Constituição de 25/04/76 fixou o mínimo de 240 e máximo de 250 Deputados na 
Assembleia da República (art,151). 
A Constituição Espanhola de 24/12/78 adotou o mínimo de 300 e o máximo de 400 Deputados 
(art.68). 
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Se pretendemos reduzir o número atual, não cogitamos de fixar um mínimo, visto que a tendência 
será sempre de se atingir o limite do permissivo constitucional. 
Ouço dizer, e no meu Estado fui instado a formular esta proposta, que a eficiência, funcionalidade e 
representatividade da Câmara tem declinado, na medida em que se amplia o número de seus 
componentes. 
Além da óbvia sobrecarga de despesas, até a base física fica tumultuada, já agora com quatro 
anexos, sem contar o desejo, em boa hora contido, de construir novo plenário, anexo de anexo, 
novas salas de Comissões, escadas rolantes, etc. 
Uma das formas de vencermos as dificuldades econômico-financeiras em que vivemos, ampliando 
recursos para imprescindível e urgente aplicação no campo social, é instaurarmos regime de 
austeridade e eficiência em todos os setores da administração pública. 
Os elevados índices de renovação das Casas Legislativas indicam a insatisfação que reina no seio de 
nosso representados. Se isto ocorre, ninguém se salvará ou se reelegerá aumentando o número de 
representantes, mais sim, pela confiabilidade conquistada no cumprimento de suas relevantes 
funções. 
A proposta prevê artigo a ser incluído nas Disposições Transitórias, de sorte a respeitar os atuais 
mandatos, oriundos das urnas de 15 de novembro de 1986. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00534 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 2o. a seguinte redação:  
"§ 2o. - Observado o limite máximo previsto  
neste art., o número de Deputados por Estado,  
Território e o Distrito Federal, será estabelecido  
pela Justiça Eleitoral, para cada legislatura,  
proporcionalmente à população com reajustes  
necessários para que nenhum Estado e o Distrito  
Federal tenha menos de oito (8) Deputados, nem  
mais de noventa (90). 
Justificativa: 
A alteração dos limites mínimos e máximos de deputados por unidade da Federação tem como 
objetivo corrigir as distorções verificadas durante o regime militar e aumentar a representatividade 
dos estados mais populosos do país. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00544 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Do Poder Legislativo  
Seção I  
Do Congresso Nacional  
Dê-se a seguinte redação ao Art. 2o.  
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A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, eleitos entre cidadãos  
maiores de 18 anos e no exercício dos direitos  
políticos, por voto direto e secreto em cada  
Estado, Território e DF. 
Justificativa: 
Cabe à legislação ordinária definir o número de parlamentares, proporcionalmente à população. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00562 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se, ao final do § 2o. do Art. 2o., a expressão:  
"... Com os ajustes necessários para que  
nenhum Estado tenha menos de 8 ou mais de 60  
Deputados". 
Justificativa: 
Não há porque admitir-se hoje este tipo de restrição à representação fiel da população brasileira na 
sua Câmara de Deputados. As razões que inspiravam medidas nesta direção que estavam 
relacionadas aos receios da ditadura quanto a maior independência política e consciência da 
cidadania imperante nos Estados do Sul ou melhor nos Estados mais populosos. Não temos porque 
conservar hoje tal distorção na representação. A Casa que equaliza a representação dos Estados é o 
Senado Federal. A Câmara dos Deputados representa é o povo mesmo e não os Estados. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00575 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 2o. - A eleição para Deputados e Senadores far-se-á simultaneamente em todo o País.  
Parágrafo único - Cada legislatura será de quatro anos." 
Justificativa: 
O raciocínio por nós exposto quando da justificativa de emenda que oferecemos ao art. 1º desse 
Anteprojeto é válido também, para justificar a presente Emenda. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00590 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 17 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Seção II  
Da Câmara Federal  
Art. 17 - A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de vinte e  
um anos e no exercício dos direitos políticos, por  
voto direto e secreto em cada Estado, no Distrito  
Federal e nos Territórios.  
§ 1o. - Observado o limite máximo previsto  
neste artigo, o número de Deputados por Estado e  
pelo Distrito Federal será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os reajustes necessários para que nenhum  
Estado ou Distrito Federal tenha menos de seis ou  
mais de setenta Deputados.  
§ 2o. - O mandato dos Deputados serão de quatro anos.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território elegerá três Deputados." 
Justificativa: 
O raciocínio por nós exposto quando da justificativa de emenda que oferecemos ao art.1º desse 
Anteprojeto é valido, também, para justificar a presente Emenda. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
 
   EMENDA:00735 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   - Dê-se ao artigo 2o. do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 2o. A Assembleia Nacional da República  
é o Órgão supremo de representação do povo  
brasileiro, depositária de seu poder e soberania.  
A Assembleia Nacional da República compõe-se de  
Deputados Federais, eleitos simultaneamente como  
Presidente da República por voto direto e secreto,  
dentre cidadãos maiores de dezoito anos, em cada  
Estado ou Território e Distrito Federal."  
- Acolhida a emenda, os demais artigos do  
anteprojeto deverão ser ajustados. 
Justificativa: 
A existência de uma Assembleia única dá mais consistência, ressonância e carisma ao Legislativo. O 
povo identificará melhor a instituição e seus representantes, compreenderá melhor seu papel. 
O Senado sempre foi justificado como necessário ao equilíbrio federativo. O sistema tributário e o 
sistema financeiro o ideal federativo e o Senado nunca foi capaz de evitar esta corrosão. 
Por outro lado, a atuação do Senado revelou-se idêntica à da Câmara, sem qualquer diferença, sem 
demonstrar utilidade especial e diferenciada. Os benefícios que o Senado poderá representar são 
inferiores ao benefício de uma Assembleia única. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
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   EMENDA:00751 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   O art. 2o. do anteprojeto da Subcomissão do  
Poder Legislativo passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quatrocentos e oitenta e sete representantes  
do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de 18  
anos e no exercício dos direitos políticos, por  
voto direto e secreto, em cada Estado, Território  
e no Distrito Federal.  
§ 1o. A eleição de dois terços (2/3) da  
representação de cada Estado, Território e do  
Distrito Federal será feita pelo sistema do voto  
distrital e um terço (1/3) pelo sistema do voto  
proporcional, nas condições estabelecidas em lei". 
Justificativa: 
Estamos criando, nesta Constituinte, um novo sistema de governo para o Brasil, que objetiva 
modernizar o Estado e estabelecer bases seguras para futura implantação do parlamentarismo puro. 
Esse objetivo só será alcançado com uma maior legitimidade da representação política e com o 
fortalecimento dos partidos políticos. 
O Congresso será convocado a assumir maiores responsabilidade políticas e a partilhar 
responsabilidades administrativas. Para tanto, a sua composição deve compreender representação 
legitima, que advém da perfeita integração do eleito com a sua comunidade. 
O voto proporcional, até agora exercido no Brasil, tem levado o Poder Legislativo ao descrédito, pela 
facilidade com que deputados mudam de partidos e negociam o voto sem terem de prestar contas às 
comunidades que os elegeram. 
A implantação do voto distrital misto, que ora se propõe, é o teste maior da Constituição. Estou 
convencido de que os que a compõem estão preocupados em fazer uma Constituição para o Brasil e 
não uma Constituição para atender seus interesses circunstanciais. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00798 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 2o. do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
"Art. 2o. - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, por voto direto e secreto em cada  
Estado, Distrito Federal e Territórios.  
§ 1o. O mandato será de quatro anos, salvo dissolução  
da Câmara dos Deputados.  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado e pelo  
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Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, para cada Legislatura, proporcionalmente  
aos eleitores inscritos, assegurado o mínimo de  
quatro por Estado, e de acordo com os seguintes critérios:  
a) até cem mil eleitores, três deputados;  
b) de cem mil e um a seis milhões de eleitores,  
mais um deputado para cada grupo de cento e  
cinquenta mil ou fração superior a setenta e cinco mil;  
c) de seis milhões e um a nove milhões, mais um  
deputado para cada grupo de trezentos mil ou fração superior a cento e cinquenta mil;  
d) além de nove milhões de eleitores, mais um deputado para cada grupo de quatrocentos mil ou 
fração superior a duzentos mil.  
§ 3o. Excetuado o de Fernando de Noronha, cada  
Território será representado na Câmara por dois deputados." 
Justificativa: 
Sugere-se a modificação dos critérios para a composição da Câmara dos Deputados. 
Atualmente, estabeleceu-se um mínimo de 8 (oito) a um máximo de 60 (sessenta) por Estado e 
Distrito Federal e 4 (quatro) para os Territórios, e a divisão proporcional é feita levando-se em 
consideração a população. 
É sabido que esse critério visava a assegurar, no interesse do regime anteriormente vigente, uma 
representação maior para os Estados em que aquele regime fazia maior número de deputados. 
Quando se propunha que o critério a ser obedecido atendesse ao número de eleitores, 
argumentavam-se que os brasileiros impedidos de se alistar como eleitores, como os analfabetos, 
deveriam também ser representados. 
Ora, hoje, com a extensão do direito de alistamento e voto ao analfabeto, já não se justifica tal 
argumento. Não é eleitor quem, por motivos pessoais, não o deseja. 
Pelas mesmas razões, de interesse do regime, limitou-se a um número máximo a representação dos 
Estados de maior densidade populacional e elevou-se o mínimo para os Estados e Territórios. 
No quadro anexo, é fácil verificar a distorção existente onde se verifica que os Estados cuja soma de 
eleitores chega a quase o dobro dos demais têm o mesmo número de deputados. 
É do conhecimento geral que há Constituinte, eleito em Território, que não obteve mil votos. 
Por outro lado, também é evidente que pelo sistema atual, em questão de representação, cada trinta 
eleitores paulistas equivalem a um acreano. 
Nestas condições, submetemos à Constituinte, a presente sugestão. 

ESTADO POPULAÇÃO 
(*) 

ELEITORES (**) Nº DE DEPUTADOS 

Atuais Propostos 

SÃO PAULO 
MINAS GERAIS 
RIO DE JANEIRO 
BAHIA 
RIO GRANDE DO SUL 
PARANÁ 
PERNAMBUCO 
CEARÁ 
MARANHÃO 
GOIÁS 
PARÁ 
SANTA CATARINA 
PARAIBA 
PIAUÍ 
ESPIRITO SANTO 
ALAGOAS 
RIO GRANDE DO NORTE 
AMAZONAS 
MATO GROSSO DO SUL 
MATO GROSSO 
SERGIPE 
RONDÔNIA 

29.988.000 
14.667.000 
12.854.000 
10.788.000 
8.528.000 
8.105.000 
6.810.000 
5.918.000 
4.679.000 
4.492.000 
4.431.000 
4.123.000 
3.035.000 
2.451.000 
2.312.000 
2.251.000 
2.136.000 
1.748.000 
1.632.000 
1.514.000 
1.303.000 
943.000 

15.976.997 
7.857.017 
7.297.811 
4.731.128 
4.912.701 
4.309.606 
3.098.179 
2.888.798 
1.814.411 
2.143.157 
1.598.604 
2.283.200 
1.471.648 
1.091.068 
1.124.910 
950.123 
1.070.097 
630.863 
820.572 
842.882 
632.919 
446.611 

60 
53 
46 
39 
31 
30 
25 
22 
18 
17 
17 
16 
12 
10 
10 
09 
08 
08 
08 
08 
08 
08 

69 
48 
46 
33 
35 
31 
23 
22 
14 
17 
13 
18 
12 
10 
10 
09 
09 
07 
08 
08 
07 
05 
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ACRE 
DISTRITO FEDERAL 
RORAIMA 
AMAPÁ 
 

373.000 
1.613.000 
105.000 
222.000 
 

144.661 
732.549 
49.724 
83.182 
 

08 
08 
04 
04 
 

03 (04) 
07 
02 
02 
 

69.003.418 487 469 

ESTADOS ELEITORES Nº de Deputados 

Atual Proposto 

SP-MG-RJ-RS-
PR-SC-
DF.................... 
 
DEMAIS…….. 

 
43.369.881 
 
25.633.573 

 
244 
 
243 

 
254 
 
218 

(*) Resolução nº 12.855, de 01.07.86 (TSE)    
(**) Dados do TSE até 06.08.86 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00820 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - incluir no Relatório do Relator da Comissão as presentes alterações e inovações, sob a forma  
de emenda (matérias correlatas) ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo,  
dando-se nova redação aos artigos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 9o., 10., 16 caput, 16, § 9o., 17 e §§,  
- introduzir os artigos a), b), c) e d), abaixo,  
- suprimir  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...] 
Art. 2o. - A Câmara dos Deputados compõe-se  
dos representantes eleitos pelo povo, dentre  
cidadãos maiores de 18 anos, e no exercício dos  
direitos políticos, por voto direto, universal e secreto.  
§ 1o. - A Câmara dos Deputados será composta  
de até 500 deputados, atendendo-se a divisão pelo  
número de habitantes, conforme vier a ser disposto  
em Lei Complementar.  
§ 2o. - Os Deputados são eleitos pelo sistema proporcional.  
§ 3o. - Os Estados, o Distrito Federal e os  
Territórios forma circunscrições eleitorais.  
§ 4o. - As sobras eleitorais nas diversas  
circunscrições serão aproveitadas pelos partidos  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 43  

 

políticos a nível nacional, computando-se em favor  
dos seus candidatos que, não eleitos pelas suas  
circunscrições, sejam os mais votados  
nacionalmente. A Lei Complementar regulamentará o  
aproveitamento das sobras eleitorais. 
§ 5o. - O mandato dos Deputados Federais é de  
4 anos, salvo dissolução da Câmara.  
Art. a) - A Câmara dos Deputados reúne-se  
trinta dias após as eleições.  
A legislatura termina com o início de uma  
nova legislatura. As eleições devem ser realizadas  
entre 30 e 60 dias anteriores ao término da  
legislatura. Em caso de dissolução devem ser  
realizadas novas eleições no prazo máximo de 60  
dias da publicação do decreto de dissolução.  
[...] 
Justificativa: 
O anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo constitui-se em considerável avanço 
no sentido de aperfeiçoamento das instituições democráticas e no fortalecimento da soberania 
popular com o reconhecimento das prerrogativas do Poder Legislativo. 
As presentes alterações propostas visam aperfeiçoar o anteprojeto em alguns pontos, e 
especialmente reordenar algumas das funções da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
Pelo anteprojeto, embora a Câmara dos Deputados constitua-se na assembleia de representação da 
população, o artigo 2º, § 2º deforma a manifestação popular, limitando o número de representantes 
para os Estados mais populosos e aumentando a representação nos Estados menos densamente 
habitados. Com isto, o eleitor de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, terão um 
peso menor na representação, que estados como Rondônia, Amazonas e outros. Visando corrigir 
esta distorção, proponho que a representação seja determinada pelo número de habitantes, deixando 
que os desequilíbrios sejam corrigidos pelo Senado Federal, Câmara de representação territorial, 
onde todos os estados tem o mesmo número de representantes. 
As sugestões além de proporem o sistema do voto proporcional, insistem na introdução de dispositivo 
tendente ao aproveitamento das sobras eleitorais, buscando fortalecer os partidos e tornar a 
representação fiel a vontade popular. Por este dispositivo, as sobras eleitorais dos partidos nos 
estados, serão aproveitados pelos candidatos que, embora não alcançado o coeficiente eleitoral, 
sejam os mais votados nacionalmente. 
Reduziu-se o mandato dos Senadores de oito para quatro anos, já que, como aduzo na Exposição de 
Motivos adiante, a complexidade e a celeridade dos fatos da vida política moderna não se 
compatibilizam com representação de tão longo prazo, que contribuem para o imobilismo e o 
afastamento do representante em relação aos representados. 
Uma das alterações que reputo de maior importância relaciona-se com as novas funções da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. Embora existam tendências à extinção do bicameralismo, que 
para muitos é responsável pela morosidade do processo legislativo, proponho nova concepção do 
Poder Legislativo. 
Este, como órgão plural de representação da sociedade, converte-se no cento da soberania popular, 
pois nele estão espelhadas todas as correntes de opinião e de interesses que formam a base social. 
Como tal, é a Câmara dos Deputados, em face da sua composição corresponder à representação 
popular, a que refletirá este pluralismo com maior intensidade. Por esta razão, a Câmara dos 
Deputados converte-se no centro organizados de diversos órgãos e funções do Governo, bem como, 
passa a deter a competência legislativa ordinária. 
Já o Senado Federal, órgão de representação territorial, passará a controlar e fiscalizar o governo, 
bem como a participação da legislação, nos assuntos que digam respeito à federação e aos estados 
membros, juntamente com a Câmara dos Deputados, que nesta condição, passa também a ser a 
organizadora da Mesa Diretora do Congresso Nacional. 
Dado o acúmulo de poderes de organização, fiscalização e controle do governo pelo Congresso 
Nacional, as Câmaras não poderão mais permitirem-se longos períodos de recesso como previsto no 
anteprojeto, sob pena de desempenhar estas funções com deficiências. Para que a sociedade 
controle o Congresso e este o Governo, é necessário que esteja permanentemente reunido e 
acompanhando as ações daquele. Com isto, sugere-se o recesso tão somente de 15 de dezembro a 
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31 de janeiro, e a criação da figura de férias para o deputado poder manter-se em contato com suas 
bases e participar da vida política da comunidade que o elegeu, sem prejuízo de suas vantagens. 
De conformidade com o anteprojeto, sugere-se a criação da Comissão Permanente do Congresso 
Nacional para exercer, ainda que de forma limitada, algumas funções deste nos períodos de recesso 
e suspensão das atividades do Congresso Nacional, ampliando-se sua competência em relação ao 
texto original, como a de poder autorizar o Presidente da República e do Conselho de Ministro a 
ausentarem-se do País, e a de convocar o Congresso Nacional em situações excepcionais. 
Visando contribuir para o aprimoramento de nossos trabalhos e para o aprofundamento dos debates, 
faço em seguida uma exposição de motivos abordando aspectos doutrinários e de direito comparado 
relacionados com o Poder Legislativo, bem como a justificação da presente proposição. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
A grande questão que é colocada aos constituintes é a de organizar um conjunto de normas e 
instituições que possibilitem o aprofundamento da democracia, entendida como a forma de 
organização política onde a sociedade na sua pluralidade, na sua diversidade e nos seus conflitos 
organize o Estado e o submete, através da participação, aos seus desígnios. 
As constituições anteriores sempre evitaram submeter o Estado e governo ao controle efetivo e 
participação real da sociedade, organizando estruturas político-institucionais distantes a 
autonomizadas da sociedade. Do voto censitária às eleições indiretas, a história política brasileira é 
marcada pelo domínio das elites em todos os campos da atividade do Estado. 
A atual constituinte apresenta-se como o momento de ruptura com esse passado de dominação, e 
converte-se na oportunidade ímpar de organizar um Estado moderno voltado para superação de seus 
desafios internos, o maior deles, o de possibilitar que milhões de brasileiros libertem-se dos vínculos 
da opressão, da fome, da miséria e da exploração. Somos a 8ª economia do mundo ocidental e a 68º 
em distribuição de rendas e indicadores sociais. 
Esse quadro se dá efetivamente em razão da estrutura política controlada pelos interesses 
econômicos domiciliados nos países centrais, reproduzidos internamente por seus representantes 
que, a golpe de baionetas, assumiram o poder e afastaram o povo do palco das decisões políticas e 
econômicas da nação. 
A sociedade brasileira, pelo poder que nos delegou, exige reentrar na cena da história como agente 
ativa do seu fazer social. Exige participar dos níveis de decisão do Estado, exige que os recursos por 
ela gerados sejam equitativamente distribuídos. Para isso, a condição primeira é coloca-la na 
condução do processo político-decisório. 
Esta Assembleia deve assumir efetivamente o compromisso primeiro com os interesses da 
sociedade, e não se guiar pelos desejos e as pressões da estrutura de poder vigente, que organiza 
no ventre da ditadura, é manifestamente ilegítima. MARILENA CHAUI, na apresentação da obra de 
CLAUDE LEFORT, com profunda lucidez afirma que “um poder democrático não se inventa a partir 
dos poderes instituídos, mas contra eles... não é algo que foi inventado certa vez, é a reinvenção 
continua da política” (A invenção Democrática fica Brasiliense, SP, 1983, p.17). 
Nesta linha, entendo que a democracia abre a sociedade a si e a história, expondo-se 
permanentemente a instituição do social: é um lugar de invenção cujos resultados não podem ser 
previamente garantidos, pois abre-se idealmente à imaginação criadora dos homens, que passam a 
ter consciência de que o seu fazer social é o responsável pela criação de suas instituições. Como 
lembro no meu ensaio, “Brasil Democracia ontem, hoje e amanhã”, reproduzido no livro “Tensão 
Constituinte”, com isto recupera-se o pensamento de SPINOZA, para quem, se a vida em sociedade 
importa limitações à liberdade natural, que estas limitações sejam estabelecidas pelos próprios 
destinatários das instituições; daí porque a excelência do regime democrático. 
Ainda que a democracia moderna tenha sido, em sua origem, uma criação burguesa para assegurar 
sua denominação e quebrar a ordem de privilégios da aristocracia, nem por isso pode-se ignorar que 
ela contém em si o germe da edificação da dignidade humana, pois foi através dela que os homens, 
em especial as classes populares, tiveram reconhecidos os direitos da cidadania, do sufrágio 
universal da organização sindical, da greve, dos habeas corpus, a redução da jornada de trabalho, 
enfim, foi ela que possibilitou o reconhecimento dos direitos dos homens, e como tal, a criação do 
espaço político. 
A álea do número, a magia das urnas, a manifestação igualitária das classes populares ainda que 
manipulada e fortemente reprimida pelas oligarquias dominantes, decorre do caráter subversivo da 
democracia pois, como assinala NORBERTO BOBBIO, “onde ela chega, subverte a concepção 
tradicional de poder, tão tradicional que chega a ser considerada natural segundo a qual, o poder, 
político, econômico, paternal ou sacerdotal, desce do alto para baixo...., tão subversiva é a 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 45  

 

democracia que se fosse realmente realizada, segundo a ideia limite de ROUSSEAU, seria ela, e não 
a hipotética sociedade sem classes, o fim do Estado, a sociedade sem Estado”. 
É bom lembrar LEFORT, para quem o “poder aparece como um lugar vazio” e aqueles que o 
exercem o fazem como simples mortais e transitoriamente, onde os fundamentos da leis e das 
decisões permanecem abertas ao debate e ao questionamento: não há um centro de poder e uma 
periferia submetida, a unidade não apaga a divisão e a diversidade do social, a “democracia inaugura, 
a experiência de uma sociedade inapreensível, indomesticável, no qual o povo será dito soberano, 
certamente, mas onde não cessará de questionar sua identidade”. 
A democracia ressurge da antiguidade clássica não mais com a preocupação do “melhor Governo” de 
Aristóteles, mas prenhe de novos valores do pluralismo de grupos e sujeitos políticos, da diversidade 
e do conflito, apresentando o social e o político, como coisas a fazer, sem a transparência das visões 
utópicas, mas com a opacidade do fazer humano. 
Como muito bem lembra ROUQUIE, ela não suprime os conflitos e a diversidade que permeiam o 
social, já que se o político se apresenta como uma “cena de conflitualidade”, a democracia consiste 
no transporte desta para um “Sistema de pacificação” evitando que os antagonismos se realizam na 
violência nua, assegurando às minorias o direito inalienável e impostergável de vir a ser maioria. 
Como toda forma de organização social, a democracia não se encontra inscrita na ordem da 
natureza, nem a nenhuma determinação da História: tratando-se de uma criação cultural, é fruto da 
invenção e do gênio humano, e na sua função de explicitação e contenção do conflito, reclama o 
exercício da virtude cívica naquele sentido que lhe deu MONTESQUIEU, pois aceitar resultados 
contrários pressupõe sempre “uma renúncia de si mesmo, o que é muito penoso”. 
Como a democracia importa na extensão da participação política em todos os níveis e a todos os 
indivíduos em condições de exercerem a cidadania, o ingresso de amplas camadas populares na 
cena política importa na criação permanente de novos direitos sociais e na ampliação do controle do 
aparelho de Estado. 
Desenha-se aqui uma das dificuldades das democracias, pois, o Estado, ao criar novos direitos 
sociais, obriga-se a novas funções, com que não só aumenta sua presença na sociedade, como 
especialmente tende a ampliar a máquina tecnoburocrática. Esta também é ampliada nos regimes 
autoritários, como forma de controle das atividades sociais, em favor da dominação econômica, de 
cujo exemplo o Brasil é testemunho. 
A tecnoburocracia como corpo especializado e detentor do monopólio de conhecimentos específicos, 
se não controlada, passa a constituir uma classe autonomizada da sociedade, e acabam identificando 
os seus interesses como os interesses da nação. No caso brasileiro isto ficou evidente com a doutrina 
da Segurança nacional secretada pela Escola Superior de Guerra, em que o complexo industrial 
militar identificou seus interesses expansionistas e de defesa, como interesses da nação: os tais de 
interesses nacionais permanentes, sob a maestria cínica da Golbery Couto e Silva, Meira Matos e 
tantos outros. 
Nos regimes autocráticos isto leva ao domínio da tecnocracia, a serviço dos grandes interesses 
econômicos sobre toda a sociedade. Nas democracias, em que pese o ceticismo de muitos com 
relação à ideologia tecnocrática, como HABERMAS, que vê nela não mais uma dominação de 
classes, mas de toda a espécie, é exatamente pelo controle do aparelho de Estado pela Sociedade 
que se poderá, não só dominar a tecnoestrutura, como pô-la a serviço da emancipação da espécie 
humana. 
Neste ponto é fundamental a circulação democrática e a socialização das informações tendo em vista 
que a tecnoestrutura, em face da especificidade do seu saber, tende a excluir qualquer participação e 
controle nas suas decisões, donde BOBBIO ter advertido que o governo tecnocrático é um Governo 
de especialista daqueles que sabem ou deveriam saber bem uma coisa, ao passo que a democracia 
é o governo de todos, isto é, que devem decidir não com base na competência, e sim, com base na 
experiência. 
A autonomização do econômico em relação ao político e ao social é outra, senão a maior das 
dificuldades da democracia moderna, pois o capitalismo de empresa ou de Estado, em sua busca 
incansável de maximização de resultados e de eficiência, acaba por transformar os homens em 
meros objetos de trocas, submetidos à busca coercitiva do bem-estar material, subvertendo os 
valores historicamente estabelecidos pelo humanismo. Este individualismo egoísta acaba por diluir o 
homem numa sociedade de massas, suprimindo as instituições sociais e as instancias de 
intermediação do poder do Estado. A participação política nestas circunstâncias transforma-se em 
mera formalidade a legitimar um poder inapreensível, estranho e incrivelmente opressivo. 
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A concentração do poder econômico desloca os centros de decisão, e mesmo nas sociedades 
capitalistas mais avançadas, como ressalta BOBBIO. “apesar do sufrágio universal, da formação de 
partidos da massa e de grau bastante elevado de participação política”, a democracia não conseguiu 
manter sua promessa básica, que é a participação das decisões e o controle a partir de baixo. 
Saídos da ditadura militar, poderemos caminhar para uma profunda reordenação das estruturas 
jurídico-político-institucionais com a presente Assembleia Constituinte, e estabelecermos os princípios 
e mecanismos para consolidação e o aprofundamento da democracia. 
No meu entender uma das primeiras preocupações nesse caminhar reside da devolução da 
soberania a nação, para que o governo seja exercido legitimamente por representantes eleitos pelo 
povo, com a extensão da participação política, e consequentemente da cidadania ao maior de 
indivíduos com a possibilidade de manifestação sobre os assuntos políticos, econômicos, e a criação 
de mecanismos de controle do governo. 
MADISON já dizia que “para que haja democracia a primeira condição é a de que haja um Governo 
capaz de governar, a segunda é que haja uma sociedade capaz de controlar o Governo”. 
Esta participação e controle do governo, já não mais formal parece encontrar-se embrionária na 
sociedade, com o nascimento de inúmeros movimentos e organismos populares, criados de baixo 
para cima, verdadeiros “sujeitos político-coletivos” que, se desenvolvendo, poderiam quebrar o 
atomismo individual, a autonomização e o cupulismo das Assembleias. 
Estas organizações populares, de categorias profissionais e de classes, como forma de participação, 
poderiam se articular com os mecanismos da democracia representativa e assegura a presença da 
sociedade nos diversos níveis e submeter o Estado às determinações da nação. 
Daí a preocupação básica na proposição apresentada, com a democratização do processo político e 
a criação de mecanismos de controle recíprocos dos poderes, não mais voltado para superada forma 
de divisão estanque dos poderes, mas num regime de cooperação e complementariedade. 
O Congresso Nacional passar a ser órgão máximo da soberania popular, porque na sua composição 
poderá, melhor do que qualquer outro dos poderes espelhar e reproduzir o pluralismo que marca a 
organização da sociedade. 
É mantido o sistema bicameral com a Câmara dos Deputados e o Senado com atribuições distintas 
do atual quadro constitucional e da proposta da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais. 
A Presidência do Congresso passa a ser exercida pelo Presidente da Câmara dos Deputados. 
O Senado é mantido especificamente como órgão de representação dos Estados, de defesas do 
sistema federativo, e para corrigir as distorções que uma Câmara organizada exclusivamente com 
base no critério populacional possa impor ao conjunto das unidades federadas, pois, num país 
continental como o Brasil, o estabelecimento de um Estado unitário contribuiria para a centralização 
do poder, e consequentemente para o autoritarismo, numa contra tendência ao pluralismo. 
A descentralização horizontal de funções entre os diversos organismos de Governo deve-se fazer 
acompanhar da descentralização vertical entre as diversas unidades federadas, pois, se busca o 
controle do governo, esse é tanto mais possível quanto mais proximamente estiver ao alcance do 
cidadão. 
O Senado converte-se assim num contra poder a ser acionado contra as tendências centralizadoras 
do governo federal, e passa a ser o foro privilegiado de defesa das unidades federadas. Não participa 
do processo legislativo, a não ser naquelas matérias de interesse específicos dos Estados membros 
como o sistema eleitoral, comercio interestadual, e tantas outras. 
TOCQUEVILLE na sua penetrante analise da excelência do federalismo na América acentua que 
uma das maneiras “de diminuir a influência da autoridade não consiste em despir a sociedade de 
qualquer dos seus direitos, nem em paralisar seus servidores, mas em distribuir o exercício de seus 
poderes entre várias mãos e em multiplicar os funcionários, a cada um dos quais se dá um grau de 
poder necessário para desempenhar seu poder. A autoridade assim dividida é na realidade, tornada 
menos irresistível e menos perigosa” (Democracia da América, tradução de João Miguel Pinto de 
Albuquerque. Editora Nacional SP, 1696, p.75). 
Nesta mesma linha BOBBIO é enfático ao afirmar que “a democracia dos modernos é o estado no 
qual a luta contra o abuso do poder é travada paralelamente em dois fronts: contra o poder que parte 
do alto em nome do poder que vem debaixo, e contra o poder que parte concentrado em nome do 
poder distribuído” (O Futuro da Democracia, trad. Marco Aurélio Nogueira, Paz e Terra, SP, P.60). 
Atribuiu-se ao Senado Federal a competência exclusiva para autorizar a intervenção federal, pois 
tratando-se de remédio extremo da defesa da federação e de poderes excepcionais à União, a sua 
decisão não pode ser do Presidente da República ou do Governo, órgãos do Poder Nacional. 
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Igualmente se manteve a proposta da Comissão Provisória de se atribuir ao Senado a competência 
para fixar o limite da dívida dos Estados, para, de um lado salvaguardar a autonomia das entidades 
federadas, e de outro, controlar a dívida e o déficit público, já que a desorganização financeira dos 
estados federados tem influência direta na dívida e no déficit público do conjunto do processo 
inflacionário. 
Divergindo da atual constituição e da proposta da Comissão Provisória, proponho a redução do 
mandato dos Senadores de 8 para 4 anos, coerentemente com o entendimento de que deve ser 
permitida à sociedade a manifestação frequente sobre a formação dos órgãos de representação 
popular. Um mandato de oito anos é extremamente longo, distancia o representante dos seus 
representados, e num regime de controle e fiscalização popular da ação política, não se pode retirar 
da sociedade o direito de renovação periódica. 
Nos países que adotam o bicameralismo a média é de seis anos, mas em países de 
reconstitucionalização recente como a Espanha, o mandato é de quatro anos, o mais compatível com 
os reclamos da democracia moderna. 
De outro lado, os Parlamentos devem refletir as tendências da sociedade, e numa estrutura social 
dinâmica e complexa, as alterações ocorridas na sociedade não se refletiriam num fechado sobre si e 
praticamente inatingível pelas demandas sociais. 
A Câmara Federal como órgão de representação popular passa a ser o palco da cena política 
nacional, em face das suas inúmeras e novas atribuições. 
Assiste-se no mundo ao esvaziamento da função legislativa dos Parlamentos em função da 
complexidade e dinâmica do processo social e econômico, crescendo dia a dia a ação do governo na 
atividade legislativa. (Espanha, Itália, França, Portugal, Alemanha). 
Isto se dá de um lado, pela crescente especialização, das funções diretivas que exigem um saber 
técnico, e de outro, pela também crescendo intervenção do Estado na sociedade e na economia, 
exigindo decisões rápidas e específicas, que nem sempre são tomadas com presteza nos 
parlamentos, em razão da sua natureza e da sua organização. 
Se é, pois irresistível essa tendência de o Governo absorver grande parte da função legislativa e 
regulamentar, há necessidade de se criarem mecanismos que evitam abusos e excessos de poder. 
E por isso que nessa nova visão do Poder Legislativo ele assume uma nova e importante função: 
participar da organização do Governo e especialmente controla-lo. 
A participação da Câmara dos Deputados se dá com a escolha do Presidente do Conselho de 
Ministros por indicação do Presidente da República, e no caso de recusa dessa indicação, pela 
eleição procedida pela Câmara, ou livre nomeação pelo Chefe do Estado. 
No campo econômico, compete a Câmara dos Deputados à indicação de 3/5 dos membros do 
conselho Monetário Nacional e os Diretores do Banco Central, como forma de democratizar e 
controlar as decisões e a atuação desses órgãos. No atual regime, estas indicações competem 
monocraticamente ao Ministro da Fazenda e ao Presidente da República, sem qualquer participação 
ou fiscalização da sociedade. Em face da importância e das consequências das decisões desses 
organismos, o processo decisório fechado, propicia a corrupção e o favorecimento hegemônicos e 
específicos, em detrimento de toda a nação. Aliás, é comum o Conselho Monetário servir como mero 
homologador das decisões do Ministro da Fazenda, e muitas vezes suas “pseudo decisões” são 
tomadas por telefone. Em resumo, no regime atual, o Conselho Monetário é o próprio Ministro da 
Fazenda. 
Ora, decisões dessa envergadura não podem estar concentradas na mão de um único homem, e a 
sociedade não pode correr o risco de ser saqueada, quando estas decisões são tomadas contra seus 
interesses. 
De outro lado, nesse tipo de decisão monocrática e muito fácil aos grupos econômicos organizados 
pressionarem a autoridade visando obter vantagens indevidas e ilegais. É muito mais difícil submeter 
um colegiado heterogêneo, permanentemente mantido sob o controle e na fiscalização da Câmara 
dos Deputados. 
Muitas das decisões do Conselho Monetário e do Banco Central têm mais efeito na sociedade e na 
economia que alguns diplomas legislativos, como certas operações de credito, a expansão dos meios 
de pagamento e a fixação das taxas de juros, sem contar a fiscalização do sistema financeiro. 
No atual sistema, os banqueiros, o capital internacional, o grande capital nacional e os dirigentes das 
estatais, dominam as decisões econômicas no seu interesse, o que dificilmente ocorrerá quando 
estes organismos estiverem submetidos à fiscalização e ao controle permanente da sociedade. 
Igualmente se atribui à Câmara dos Deputados a competência para indicar o Secretário do Tesouro 
Nacional, como forma de dar autonomia a este órgão de Governo. O Tesouro é responsável pela 
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execução financeiro do orçamento, a lei anual mais importante para a sociedade, pois é a através 
dela que se orientará a atuação de Governo e os recursos públicos para o atendimento das 
demandas sociais. Um Tesouro submetido ao Ministério da Fazenda e ao Governo torna-se o campo 
propicio para a manipulação orçamentária e retardamento das obrigações da União. 
Como órgão arrecadador das receitas da União, com base na vontade da sociedade, expressa na lei 
de orçamento, fará os repasses e as remessas dos recursos atendendo exclusivamente às rubricas e 
valores consignados pelo Congresso Nacional, vedando-se com isto a manipulação fácil desses 
recursos para o atendimento de gastos e despesas de governo não previstas e não autorizadas e 
normalmente segregadas da opinião pública, dissimuladas na complexidade das prestações de 
contas. Com isto, o Tesouro só terá que responder ao orçamento. 
Como forma de controle efetivo do Governo, a Câmara, pela deliberação da maioria de seus 
membros, poderá destituir o Governo, vetando uma moção de censura, ou, destituir tão somente um 
dos Ministros de Estado. 
Igual direito assiste à Câmara com relação aos dirigentes de órgãos da administração direta e 
indireta, já que muitos destes órgãos têm atribuições e orçamento superior ao de muitos Ministérios, e 
cuja atuação na sociedade é fundamental. 
Na esteira do Projeto da Comissão Provisória, sugiro a criação da figura da Defensoria do Povo, cuja 
organização e atribuições deverão ser estabelecidas em Lei Complementar, competindo à Câmara 
eleger o seu titular, constituindo-se em mais um mecanismo de defesa do cidadão frente ao 
gigantismo do poder estatal, e em contra poder social a limitar o poder do Estado. 
Compete à Câmara organizar lista tríplice para indicação do Procurador Geral da República e 
nomeação pelo Presidente da República, bem como aprovar sua demissão, retirando da atual 
competência do Senado o papel meramente homologatório dessa indicação. Condicionando a 
exoneração do Procurador Geral à manifestação da Câmara, visa-se atribuir maior independência e 
autonomia ao exercício da função, cuja natureza vincula-se aos interesses na nação e não do poder 
executivo, como no caso presente. 
Outra das funções de participação da Câmara nos demais poderes reside na sugestão de atribuir-se 
lhe a competência para indicar os magistrados para os tribunais superiores da União, 
democratizando-se a função jurisdicional e submetendo o poder judiciário ao serviço e ao controle da 
sociedade. 
Como já visto inicialmente, o Senado Federal só participa do processo legislativo naquelas matérias 
especificas e que digam respeito à ordem federativa. A legislação ordinária, bem como as demais 
matérias da União passam a ser de competência da Câmara dos Deputados, umas exclusivas, outras 
com a sanção do Presidente da República, o que demonstra à participação reciproca dos poderes no 
exercício das funções do Estado. 
Essa sugestão visa corrigir as distorções, a morosidade e a complexidade no atual processo 
legislativo, que de um lado falseia a representatividade, de outro, contribui para o desprestigio e o 
enfraquecimento do Poder Legislativo. 
A participação do Senado Federal, Câmara de Representação territorial, no processo legislativo 
nacional, frauda a representação política tendo em vista que os Senadores são eleitos em número de 
três, por Estado, e não pelo critério populacional. O Senado não é representativo da sociedade 
brasileira, e consequentemente, para manter o equilíbrio no sistema de representação política, sua 
participação deve-se fazer naquelas matérias já especificadas. 
De outro lado o processo de revisão legislativa de uma Câmara pela outra é lento e moroso, 
congestionando os trabalhos e contribuindo para a baixa produtividade do Poder Legislativo. 
As sugestões visam corrigir a enorme distorção na composição da Câmara, em que unidades 
federadas menos populosas, têm uma representação proporcionalmente maior que a dos Estados 
mais populosos. 
Em vista disto proponho que o número de deputados seja fixado em lei complementar na 
proporcionalidade do número de eleitores de cada unidade da federação. 
O projeto da Comissão Provisória introduz o sistema do voto distrital misto, que a meu ver, importa 
num retrocesso ao atual sistema do voto proporcional. 
O voto distrital só tem uma vantagem: a de vincular o representante ao seu distrito eleitoral, e 
inúmeras desvantagens: a de fraudar a vontade política das minorias, acabar com o pluralismo pela 
tendência ao Bipartidarismo, transformar o representante em patrocinador de interesses específicos 
do seu distrito. 
O deputado federal, na minha concepção, após eleito, passa a ser representante de toda a sociedade 
e não só do distrito ou da região pela qual se elegeu. Uma das grandes dificuldades da democracia 
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moderna é exatamente a tendência ao corporativismo e aos particularismos, com a perda da visão do 
conjunto dos interesses da nação. 
Na democracia moderna, a representação política se caracteriza por uma forma de representação na 
qual o representante sendo chamado a perseguir os interesses da nação, não pode estar sujeito a um 
mandato vinculado. 
É por isso que grande parte das constituições modernas proíbe o mandato imperativo ou vinculado 
como a Italiana (art. 67), a Francesa (art. 27), a Espanhola (art. 67) a da Alemanha Federal (art. 38) e 
a Peruana (art. 176) dentre outras. 
Essa discussão que marcou um dos debates mais célebres da Assembleia Constituinte Francesa de 
1791, e da qual triunfou a tese de que o deputado é o representante da nação, é resumida por 
BOBBIO: 
“as democracias representativas que conhecemos são democracias nas quais por representante 
entende-se uma pessoa que tem duas características bem estabelecidas: 
a) Na medida em que goza da confiança do corpo eleitoral, uma vez eleito, não é mais responsável 

perante os próprios eleitores e seu mandato, portanto, não é revogável; 
b) Não é responsável perante os seus eleitores exatamente porque é convocado a tutelar os 

interesses gerais da sociedade civil e não os interesses particulares desta ou daquela categoria” 
(Futuro da Democracia, os, cit. p.47). 

Não se pode querer transformar o deputado em Vereador Federal, vinculando-o a um determinado 
distrito. 
Nos países onde é adotado, como a Inglaterra, o voto distrital tem constituído enormemente para a 
deformação da representação e da vontade popular, deixando ponderáveis segmentos da população 
sem representantes, sendo responsável pela apatia política em muitos países europeus. De outro 
lado, através do voto distrital a representação não corresponde à votação, sendo comum partidos 
com 40% de a votação obterem 60% ou mais da representação. 
De outro lado, como a ampliação da democracia exige um regime de pluralismo partidário, e estes 
convertidos em correias de transmissão das demandas sociais, o regime distrital, importando no 
abandono dos votos dos partidos minoritários nos diversos distritos, importa no sufocamento dessas 
minorias, levando ao sistema concentrador do bipartidarismo. 
Os argumentos em favor do voto distrital como forma de evitar os abusos do poder econômico nas 
eleições não procedem por que é muito mais fácil o domínio econômico num distrito de que num 
Estado. 
Com o voto distrital os prejudicados são os pequenos partidos e as minorias, que não se verão 
representados politicamente. 
Entendo que a representação deve corresponder exatamente à manifestação do corpo eleitoral, para 
que a Câmara espelhe com absoluta fidelidade o pluralismo da sociedade. Nessa linha, introduzo 
uma inovação, no sentido de que sejam aproveitadas as sobras eleitorais nas diversas 
circunscrições, em favor de todos os partidos políticos. Por essa inovação, o eleitor não se sentirá 
fraudado, pois o seu voto será aproveitado pelos candidatos do partido, ou na circunscrição eleitoral 
(Estados, Distrito Federal e Territórios) ou a nível nacional. Com isto fortalecem-se os partidos 
políticos. A regulamentação foi atribuída a Lei Complementar. 
Sugiro a criação de uma Comissão Permanente do Congresso Nacional, composta em 2/3 por 
deputados e 1/3 por senadores, com funções especificas de substituir as duas câmaras no período de 
suspensão das suas atividades. Com a ampliação das funções do Poder Legislativo, este deve 
manter-se permanentemente atuante no acompanhamento da vida política e econômica nacional, e 
na fiscalização e controle de governo. Em casos excepcionais, a Comissão permanente convoca 
extraordinariamente o Congresso. 
Sugiro igualmente o término dos longos recessos parlamentares, que pelas razoes apontadas, não se 
compadece com um Congresso que incorpora a vida política nacional. Suas sessões seriam 
suspensas de 15 de dezembro a 31 de janeiro. 
Visando permitir aos parlamentares contatos com suas bases, propondo a faculdade de se 
licenciarem pelo período de 30 dias, sem prejuízo dos seus vencimentos, com isto evitando-se o 
recesso de meio de ano, quanto muitos aproveitam esse período para esta atividade. 
Estas sugestões não esgotam a organização do Poder Legislativo, que se completam com outras 
disposições regulamentares e principalmente com a organização do governo, do judiciário e do 
sistema eleitoral e partidário. A preocupação central é abrir o debate em torno da consolidação e 
aprofundamento da democracia, e num movimento de ruptura, e permitir o controle do Estado pela 
sociedade. 
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Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00821 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo.  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 2o. e seus parágrafos:  
Art. 2o. - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até trezentos e sessenta representantes do  
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de dezoito  
anos, no exercício dos direitos políticos, por  
voto direto, secreto e sistema majoritário, em  
distritos eleitorais, em cada Estado e no Distrito Federal.  
§ 1o. - O mandato será de quatro anos, salvo  
dissolução da Câmara dos Deputados.  
§ 2o. - O número de Deputados por Estado ou  
Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente ao eleitorado  
inscrito para a eleição anterior, com os ajustes  
necessários para que nenhum Estado ou o Distrito  
Federal tenham menos de seis ou mais de trinta e  
seis Deputados. 
Justificativa: 
O sistema eleitoral majoritário e distrital, para eleição de Deputados, tornará mais eficiente e 
democrática a representação popular. 
Uma Câmara, composta com número maior do que 360 membros, fica muito enfraquecida pela 
diluição do poder e se torna muito onerosa para a Nação. 
Entendo mais próximo da realidade o estabelecimento do número de Deputados por Estado ou 
Distrito Federal com base no eleitorado e não na população, eis que os danos quanto a população 
são bastantes falhos, enquanto os relativos ao eleitorado, com o cadastramento, por computação, 
feito pelo TSE, além de precisos são atualizados. 
A supressão dos § 3º e 4º é decorrente da eliminação feita pela Subcomissão dos Estados e 
Subcomissões da União, Distrito Federal e Territórios da esdrúxula figura do Território Federal. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00852 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se no Anteprojeto Constitucional da  
Subcomissão do Poder Legislativo, no art. 2o.,  
parágrafo 2o., a expressão "menos de 8" para  
"menos de 3" e suprima-se a expressão de "mais de  
60 Deputados". 
Justificativa: 
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Não é justo que Estados que tenham alta densidade populacional sejam penalizados pela ausência 
de representantes, na Câmara dos Deputados em número adequado, assim como Estados com baixa 
população encontre pulverização na sua representação na Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00902 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Seção I  
Do Congresso Nacional  
Art. 2o. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até 500 (quinhentos representantes do povo,  
eleitos dentre cidadãos maiores de 18 (dezoito)  
anos, por voto direto e secreto:  
§ 1o. O mandato é de quatro anos.  
§ 2o. Cada unidade federada se constitui  
distrito eleitoral, sendo eleitos os mais votado  
até o preenchimento de todas as cadeiras a ela conferida.  
§ 3o. O número de Deputados por unidade  
federada será estabelecido pela Justiça Eleitoral,  
proporcionalmente a respectiva população.  
§ 4o. Cada Território elegerá 3 (três)  
deputados, incluindo-se Fernando de Noronha. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00909 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 2o. do art. 2o. do  
anteprojeto da Subcomissão III-A a seguinte redação:  
"O número de Deputados por Estado ou Distrito  
Federal será estabelecido pela Justiça Eleitoral,  
proporcionalmente à população, com os ajustes  
necessários para que nenhum Estado ou o Distrito  
Federal tenham menos de oito Deputados. 
Justificativa: 
A redação dada pelo anteprojeto determina que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha "menos 
de oito ou mais de sessenta Deputados”. O Japão, com mais ou menos a população GO Brasil, já 
dispõe de cerca de mil Deputados. Não vemos lógica na limitação máxima referida, principalmente 
num processo político dinâmico como o nosso. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
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   EMENDA:00944 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Redija-se o art. 2o. do Anteprojeto  
apresentado pela Subcomissão do Poder Legislativo  
na forma seguinte:  
"Art. 2o. - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até seiscentos representantes do povo, eleitos  
dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no  
exercício do direitos políticos, por voto direto e  
secreto em cada Estado ou Território e no Distrito Federal.  
§ 1o. - Cada legislatura durará quatro anos.  
§ 2o. - O número de Deputados por Estado, por  
Território e pelo Distrito Federal será  
estabelecido pela Justiça Eleitoral, para cada  
legislatura, proporcionalmente à população, com  
reajuste necessário para que nenhum Estado e o  
Distrito Federal tenham menos de oito e os  
Territórios menos de quatro Deputados, excetuado o  
de Fernando de Noronha." 
Justificativa: 
A finalidade básica desta sugestão é estabelecer, na futura Constituição, em sua plenitude, o 
princípio da proporcionalidade com vista à fixação do número de Deputados por Estado, Território e 
pelo Distrito Federal, eliminando-se, desta forma, o critério anacrônico e injusto de se condicionar a 
distribuição proporcional a um limite máximo por unidade representada, ostentado pela Constituição 
em vigor nestes termos: 
“Art.39 - ............................... 
§ 1º - .................................... 
§ 2º - Observando o limite máximo previsto neste artigo, o número de Deputados, por Estado e pelo 
Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, para cada legislatura, proporcionalmente a 
população, com o reajuste necessário para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha mais de 
sessenta ou menos de oito Deputados”. (O grifo é nosso). 
Vale invocar, aqui, as críticas de Miguel Reale ao sistema vigorante, em matéria publicada no Jornal 
“Folha de São Paulo”, na edição de 19 de maio de 1985: 
“A Constituição atual exclui da Assembleia Constituinte a maioria do povo brasileiro. Isto acontece em 
virtude da redação dada ao artigo 39 e seu parágrafo 2º pela Emenda Constitucional nº 8, de 1977 ( o 
famoso “pacote de abril” do Presidente Ernesto Geisel), e, o que é pior, pela Emenda Constitucional 
nº 22 de 1982, promulgada pelo próprio Congresso Nacional. 
Tais disposições fixam o número de membros da Câmara dos Deputados, bem como os critérios que 
deve, ser obedecidos para a distribuição “proporcional” dos representantes entre os Estados. Cumpre 
salientar que, já na Nova República, recentíssima Emenda Constitucional, aprovada pelo Congresso, 
velo consolidar o citado dispositivo da Carta Maior, acrescentando apenas mais oito deputados para o 
Distrito Federal, no mínimo. 
Trata-se de matéria do mais alto alcance, pois envolve um dos princípios básicos do regime 
democrático, que é representação proporcional do povo, de maneira que se respeite, quando mais 
possível, o imperativo ético-jurídico da igualdade dos cidadãos. 
Compreende-se que, na estrutura do Estado Federativo, se confira igual número de representantes 
no Senado Federal, três para cada Estado, mas não tem sentido deforma-se a representação na 
Câmara dos Deputados, a qual, por natureza e destinação, deve corresponder à população de cada 
unidade “federativa”, só se admitindo abrandamentos que venham estabelecer razoável equilíbrio 
entre as diversas regiões do País”. 
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E mais adiante: 
“Foi com o já citado “pacote de abril”, de 1977, rude expressão do AI-5, que se perpetuou a primeira 
lesão ao princípio da representação proporcional, elevando-se a composição da Câmara para 420 
Deputados, mas ficando previsto, que nenhum Estado poderia ter menos de seis representantes, nem 
mais de cinquenta e cinco. A base de cálculo deixou, também, de ser o eleitorado, para levar-se em 
conta a população, cabendo à Justiça Eleitoral estabelecer o número de deputados por Estado, 
obedecidos os limites máximo e mínimo já referidos. Não há necessidade de ser matemático para 
compreender-se incontinente que a fonte primordial do Poder Legislativo, deslocava-se das regiões 
mais povoadas e desenvolvidas do País para as unidade menos expressivas da Federação e, de 
certo modo, mais dóceis às injunções do Executivo Nacional. 
Essa situação, já por si só aberrante, ainda viria a agravar-se com a promulgação da Emenda 
Constitucional nº 22, de 1982, a qual, apesar de supostamente animada de propósitos liberais, como 
o restabelecimento de certas prerrogativas do Congresso Nacional e o abrandamento do processo e 
aprovação das leis por decurso de prazo, veio lançar uma pesada pá d cal sobre o imperativo da 
representação proporcional, sempre tradicionalmente respeitado no regime presidencial brasileiro. 
Em virtude dessa nova alteração constitucional, a Câmara passou a ter 479 membros, elevado o 
mínimo de deputados para oito, e, o máximo para sessenta. Desse modo, enquanto que, por 
exemplo, o Acre e a Rondônia se asseguram, desde logo, oito deputados, São Paulo ou Minas Gerais 
só poderão atingir sessenta, se os “ajustes proporcionais” o permitirem. Em progressão geométrica, 
crescerá sempre a representação dos médios e pequenos Estados, e decrescerá, 
concomitantemente, a dos maiores, por ser expressamente permitida, a expansão daqueles e não a 
destes, rigidamente bloqueados pelo índice máximo previsto, e também pela fixação do número 
global de representantes. 
Pois bem, a terceira e última alteração do art. 39, e seu parágrafo 2º ocorreu, há poucas semanas, 
para acrescentar-se a representação do Distrito Federal, também com o mínimo de oito deputados, 
razão pela qual a Câmara passará a ter 487 membros. Cálculo bisonho, porém, pois a população do 
Distrito Federal e o crescimento da população dos Estados menores poderão redundar em nova 
diminuição das bancadas de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, etc. Tudo 
somando, um acreano ou um sergipano terão o peso eleitoral de dois milhões ou mais de paulistas. 
Ressalta-se que não me anima qualquer preconceito bairrista, mas apenas a salvaguarda de um 
princípio basilar de nossa tradição democrática, uma vez que, se todo poder emana do povo e em 
seu nome deve ser exercido, não se compreende que parcelas relevantes da população nacional 
sejam frustradas no direito de serem representadas com equidade na Câmara dos Deputados, órgão 
por excelência da representação popular”. 
Estas judiciosas considerações de tão ilustres jurisconsulto está a merecer profunda reflexão por 
parte dos Constituintes. 
De nossa parte, não temos dúvida em acolhê-las, o que fazemos ao apresentarmos a presente 
proposta à Assembleia Nacional Constituinte, segundo a qual cada Estado poderá ter o máximo de 
deputados que a proporcionalidade à população permitir, observado o limite total de 600 
parlamentares. E aqueles com menos número de eleitores não serão prejudicados, porquanto 
continuarão a dispor do número mínimo que hoje lhes é proporcionado. 
Tal sistema se nos afigura muito mais justo, por permitir melhor representação popular na Câmara 
dos Deputados. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00991 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do § 2o, art. 2o. do anteprojeto  
da Subcomissão do Poder Legislativo, a expressão  
"ou mais de sessenta". 
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Justificativa: 
A emenda visa reduzir a enorme e injustificada disparidade entre os quocientes para a eleição de 
deputados federais nos vários Estados. A proporcionalidade da representação na Câmara dos 
Deputados é uma exigência da própria legitimidade democrática dos mandatos – exigência tanto mais 
grave quando se reforça a autoridade dessa Casa legislativa vis-à-vis o Executivo. 
Esta proporcionalidade se torna essencial quando, no sistema Parlamentarista proposto, a Câmara 
dos Deputados é o centro real do Poder. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:01067 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  
DO CONGRESSO NACIONAL  
Em substituição aos art. 2o. e 3o. "caput"  
inclua-se o seguinte artigo:  
"Art. - Todas as unidades federadas serão  
representadas na Câmara dos Deputados, em número  
proporcional a sua população, com a representação  
mínima de oito Deputados e três Senadores.  
Parágrafo único - As disposições contidas no  
artigo não se aplicam ao Território de Fernando de  
Noronha." 
Justificativa: 
Os territórios, que são unidades federadas não devem continuar sem representação no Senado e 
diferenciada na Câmara para que se cumpra o preceito democrático da representação territorial 
igualitária. 
Exclui-se desta emenda, pela exiguidade de sua área geográfica e população, o Território de 
Fernando de Noronha, muito mais uma reserva ecológica do que unidade federada. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:01087 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Subcomissão do Poder Legislativo  
Dê-se ao "caput" do art. 2o. e ao seu § 2o., a seguinte redação:  
"Art. 2o. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quatrocentos e oitenta e sete representantes  
do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de vinte  
e um anos e no exercício dos direitos políticos,  
por voto direto e secreto em cada Estado ou Território.  
............................................  
§ 2o. O número de Deputados por Estado ou  
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Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente à população, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado tenha  
menos de oito ou mais de setenta Deputados". 
Justificativa: 
Pretendemos, com a presente emenda, manter proporcionalidade com a população, estabelecendo o 
mínimo de oito e o máximo de setenta parlamentares por Estado, pois, acreditamos que esses limites 
propostos resguardam o equilíbrio da Federação. 
Conforme está disposto no anteprojeto da Subcomissão do Legislativo, São Paulo será duramente 
prejudicado por ser mais populoso que muitos Estados, por exemplo. 
Daí nossa preocupação em apresentarmos emenda com o intuito de resguardar, inclusive, o 
equilíbrio da Federação. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:01088 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 2o. e ao seu § 2o. a seguinte redação:  
"Art. 2o. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quatrocentos e vinte representantes cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, por voto direto e secreto em  
cada Estado ou Território.  
............................................  
§ 2o. O número de Deputados por Estado ou  
Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente à população, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado tenha  
menos de oito ou mais de setenta Deputados". 
Justificativa: 
O nosso objetivo com esta emenda é reduzir o número de representantes do povo de quatrocentos e 
oitenta e sete para quatrocentos e vinte Deputados resguardando, o máximo possível, a 
proporcionalidade com a população, quanto aos ajustes necessários feitos para que nenhum Estado 
tenha menos de oito ou mais de oitenta Parlamentares. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:01243 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. e 4o. do artigo 2o., do Relatório Final da Subcomissão do Poder Legislativo. 
Justificativa: 
Existe, a nível da Constituinte, entendimento consensual de que os Territórios devem ser suprimidos 
da estrutura Federativa do Brasil. 
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Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:01258 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Altera a redação do art. 2o. e seus  
parágrafos, no anteprojeto do Poder Legislativo.  
"Art. 2o. O Congresso Nacional compõe-se de  
quinhentos e sessenta e um representantes do povo,  
eleitos dentre cidadãos maiores de dezoito anos,  
no exercício dos direitos políticos, por voto  
obrigatório, direto e secreto, observado o  
processo seguinte:  
I - Os deputados serão eleitos pelo sistema  
proporcional ao número de votos válidos dos  
eleitores, considerada a Nação em sua totalidade  
e, para este efeito, os votos que cada partido  
obtiver em cada um dos Estados e no Distrito  
Federal somar-se-ão para sua legenda.  
II - o cálculo do quociente eleitoral  
efetuar-se-á dividindo o total de votos válidos em  
âmbito nacional pelo número de cadeiras. Separadas  
as unidades da Federação em que o conjunto dos  
votos válidos não atinja o triplo do quociente  
eleitoral, e observado o disposto nos itens VI  
e VII, o número de votos válidos das demais unidades  
da Federação, será dividido pelo número de  
cadeiras remanescentes.  
III - o quociente partidário nas unidades da  
Federação que obtiveram mais que o triplo do  
quociente eleitoral será obtido através da divisão  
do total de votos válidos em cada uma delas, e em  
cada legenda, pelo quociente eleitoral nacional,  
desprezadas as sobras;  
IV - verificado pelo critério do item II, o  
número de cadeiras caberá nacionalmente a cada  
partido e, pelo critério do item III, quantas  
cadeiras lhes cabem em cada Unidade da Federação,  
proceder-se-á ao preenchimento delas com os  
candidatos de cada legenda na ordem decrescente de  
sua votação local;  
V - se houver cadeiras resultantes de soma de  
sobras a que se refere o item III, atribuir-se-ão  
aos Deputados mais votados por ordem nacional das  
legendas, entre os partidos que não tenham obtido  
o quociente eleitoral, desde que com votação  
superior a cinquenta por cento do mesmo. Não  
existindo partidos dentro desses requisitos, as  
sobras serão distribuídas entre os partidos que  
contribuíram para as mesmas sobras, por ordem  
decrescente de votos;  
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VI - em qualquer caso, em cada unidade da  
Federação, na qual a soma de votos válidos nos  
diferentes partidos não tiver alcançado o triplo  
do quociente eleitoral, haverá sempre três  
representantes eleitos para o Congresso Nacional,  
e serão aqueles que obtiveram a maior votação local;  
VII - as comunidades indígenas terão duas  
cadeiras para seus representantes no Congresso Nacional;  
§ (...) As eleições para Deputado ser  
realizarão simultaneamente em todo o País.  
§ (...) Cada legislatura do Congresso  
Nacional tem a duração de quatro anos. 
Justificativa: 
Para que possamos obter, enfim, no Brasil, a “verdade eleitoral”, será necessária a introdução de um 
processo eleitoral será necessária a introdução de um processo eleitoral radicalmente novo, 
verdadeiramente proporcional, com a adoção do quociente eleitoral nacional, e não mais por Estado, 
para a eleição do Congresso Nacional, preservada a representação mínima de 3 (três) deputados por 
Estado, abolindo o Senado Federal e reservadas duas cadeiras para a representação dos índios. 
Os Deputados Federais representariam o povo que vive nos Municípios e nos Estados, não tendo 
mais razão de ser a instituição do bicameralismo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:01372 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o Caput do Art. 2o. e dê-se ao parágrafo 2o. a seguinte redação:  
§ 2o - O número de Deputados por Estado ou  
Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente à população, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado ou o  
Distrito Federal tenham menos de onze ou mais de  
sessenta e três Deputados. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:01419 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   III-a - Subcomissão do Poder Legislativo  
Incluir no art. 2o.: "Distrito Federal" 
Justificativa: 
A emenda justifica-se em face da omissão do anteprojeto da subcomissão, uma vez que o Distrito 
Federal dispõe de representação no Congresso Nacional e é consenso dos constituintes mantê-la. 
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Além do mais, o art.3º prevê a composição do senado com integrantes do Distrito Federal. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00048 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   DO PODER LEGISLATIVO 
Dê-se ao art. 2o., a seguinte redação:  
"Art. 2o. - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até quatrocentos e vinte representantes do  
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de vinte e  
um anos, e no exercício dos direitos políticos, em  
cada Estado, no Distrito Federal e nos  
Territórios, pelo voto direto e secreto. 
Justificativa: 
A emenda mantém a exigência atual de 21 anos para eleição de Deputado Federal, onde o político só 
pode chegar com um mínimo de maturidade e experiência. Inclui no “caput” o Distrito Federal que foi 
esquecido. 
Entendemos que é excessivo o número atual de Deputados. 
Nossas Constituições anteriores estabeleciam o número de representantes por unidade federada, 
proporcionalmente à população: um (1) para setenta mil (70.000) habitantes, em 1891; um (1) para 
cento e cinquenta mil (150.000) habitantes até o máximo de vinte (20), mais um para duzentos e 
cinquenta mil (250.000), em 1934 e 1946; pela Emenda Constitucional nº 17, de 1965, houve o 
aumento para trezentos mil (300.000) habitantes até vinte e cinco (25) Deputados, e a partir daí, um 
(1) para cada quinhentos mil (500.000), sendo que, em 1967, este último número foi ampliado para 
hum milhão (1.000.000). 
Na eleição de 1970, quando tínhamos 94.865.000 habitantes a 28.966.144 eleitores, a Câmara ficou 
com 310 representantes. O texto em vigor (art.39) foi aprovado pela Emenda nº 25/85, que fixou em 
487 o número de Deputados, que era de 420, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 
1977. Deve ter sido esta decisão que inspirou a adotada pela Comissão Arinos. 
Na verdade, em um país com a nossa explosão demográfica, não é possível vincular o número de 
membros da Câmara ao de habitantes ou de eleitores, este agora ampliado com o voto dos 
analfabetos. Nem se deve deixar para a lei ordinária definir a expressão numérica da representação 
para evitar as normais tentações de majoração e a maior facilidade em obtê-la. 
Em Portugal, a Constituição de 25/04/76 fixou o mínimo de 240 e máximo de 250 Deputados na 
Assembleia da República (art. 151). 
A Constituição Espanhola de 24/12/78 adotou o mínimo de 300 e o máximo de 400 Deputados  
(art. 68). 
Se pretendemos reduzir o número atual, não cogitamos de fixar um mínimo, visto que a tendência 
será sempre de se atingir o limite do permissivo constitucional. 
Ouço dizer, e no meu Estado fui instado a formular esta proposta, que a eficiência, funcionalidade e 
representatividade da Câmara tem declinado, na medida em que se amplia o número de seus 
componentes. 
Além da óbvia sobrecarga de despesas, até a base física fica tumultuada, já agora com quatro 
anexos, sem contar o desejo, em boa hora contido, de construir novo plenário, anexo de anexo, 
novas salas de Comissões, escadas rolantes, etc. 
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Uma das formas de vencermos as dificuldades econômico-financeiras em que vivemos, ampliando 
recursos para imprescindível e urgente aplicação no campo social, é instaurarmos regime de 
austeridade e eficiência em todos os setores da administração pública. 
Os elevados índices de renovação das Casas Legislativas indicam a insatisfação que reina no seio de 
nosso representados. Se isto ocorre, ninguém se salvará ou se reelegerá aumentando o número de 
representantes, mais sim, pela confiabilidade conquistada no cumprimento de suas relevantes 
funções. 
A proposta prevê artigo a ser incluído nas Disposições Transitórias, de sorte a respeitar os atuais 
mandatos, oriundos das urnas de 15 de novembro de 1986. 
Parecer:   
   Contrário. O texto do anteprojeto representa um avanço e deve ser mantido. 
 
 
   EMENDA:00055 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Do Poder Legislativo 
Seção I 
Do Congresso Nacional 
..................................................  
Art. 2o. - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até 203 (duzentos e três) representantes do  
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de vinte e  
um anos e no exercício dos direitos políticos, por  
voto direto e secreto, em cada Estado, Território  
e no Distrito Federal.  
§ 1o. - Cada Legislatura durará quatro anos.  
§ 2o. - Observado o limite máximo previsto  
neste art. o número de Deputados por Estado e pelo  
Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, para cada Legislatura,  
proporcionalmente à população, com os reajustes  
necessários para que nenhum Estado ou o Distrito  
Federal tenha menos de quatro Deputados.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território será representado na Câmara  
Federal por dois Deputados.  
§ 4o. - No cálculo das proporções em relação  
à população, não se computará a dos Territórios. 
Justificativa: 
É absolutamente indispensável que nos detenhamos, com seriedade e bom-senso, no reexame 
dessa questão, pois, a tese da proporcionalidade, sem dúvida, em pouco tempo nos levará a uma 
Câmara de proporções descomunais. E. o que é pior, cada vez vem mais inoperante. 
Precisamos obter uma fórmula que permita o máximo de equilíbrio, em termos de representação 
popular cameral. 
O objetivo primordial da medida é o de agilizar a atividade na Casa, uma vez que uma quantidade 
substancialmente menor de representatividade propiciará melhor utilização dos recursos materiais e 
humanos da Câmara dos Deputados, em benefício do trabalho parlamentar. 
Contará, dessa forma, o Deputado com infraestrutura mais adequada, tanto do ponto de vista de 
espaço e de recursos administrativos, com influências positivas na qualidade e, mesmo, na 
quantidade de sua produtividade. 
Como informação adicional anexamos o quadro demonstrativo “População – Projeção/IBGE”. 
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Parecer:   
   Contrário. Não há condições para redução tão drástica no número de membros da Câmara dos 
Deputados. 
 
 
   EMENDA:00138 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA  
O parágrafo 2o. do art. 2o. do substitutivo  
passa a ter a seguinte redação: "O número de  
deputados por Estado, Território e Distrito  
Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral,  
para cada legislatura, proporcionalmente à  
população, com reajuste necessário para que nenhum  
Estado ou Distrito Federal tenha menos de oito  
deputados, nem mais de 90, pelo critério proporcional. 
Justificativa: 
A alteração dos limites mínimos e máximos de deputados por unidade da Federação tem como 
objetivo corrigir as distorções verificadas durante o regime militar e aumentar a representatividade 
dos Estados mais populosos do país. 
Parecer:   
   Contrário. A emenda não prevê o que ocorreria com os Territórios. 
 
 
   EMENDA:00139 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se a expressão "até 487" e inclua-se no final do art. 2o. do substitutivo a expressão  
"... e proporcional". 
Justificativa: 
O texto constitucional precisa explicitar o sistema de voto direto, secreto e proporcional, como forma 
de garantir a representatividade popular. Ao mesmo tempo, não julgamos conveniente explicitar na 
Constituição o número de deputados, vez que os critérios de proporcionalidade ou a criação de novas 
unidades federativas pode alterar esse número. 
Parecer:   
   Favorável em parte para incluir a expressão "e proporcional". 
 
 
   EMENDA:00162 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
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Texto:   
   Suprimam-se no § 1o. do art. 2o., as expressões "salvo dissolução da Câmara". 
Justificativa: 
As emendas ora propostas resultam daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata Do Executivo, 
motivo pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às 
modificações destinadas ao citado Capítulo. 
Parecer:   
   Contrário. O regime do anteprojeto é parlamentarista. 
 
 
   EMENDA:00221 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Supressiva  
Excluam-se do Artigo 2o., do Substitutivo, as expressões:  
"De até quatrocentos e oitenta e sete"  
Ganhando o citado artigo a seguinte redação:  
Artigo 2o. A Câmara dos Deputados compõe-se  
de representantes do povo eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo voto direto e secreto. 
Justificativa: 
Precisar o número máximo da composição da Câmara dos Deputados é não prever o futuro, que ao 
que tudo indica consagrará novas unidades federativas para o País, o que fará inevitavelmente o 
aumento da representação popular na Câmara dos Deputados.  
Eliminando-se as expressões "de até quatrocentos e oitenta e sete", não será necessário no futuro, a 
modificação deste Texto Constitucional. 
Parecer:   
   Contrário. A fixação do número de membros da Câmara dos Deputados é necessária. 
 
 
   EMENDA:00247 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Altere-se o art. 2o. do substitutivo da comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de  
Governo.  
Art. 2o.: A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até 203 (duzentos e três) representantes do povo,  
eleitos dentre cidadão maiores de vinte e um anos  
e no exercício dos direitos políticos, por voto  
direto e secreto, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal.  
§ 1o. - Cada Legislatura durará quatro anos.  
§ 2o. - observado o limite máximo previsto  
neste artigo o número de Deputados por Estado e  
Pelo Distrito Federal será estabelecida pela  
Justiça Eleitoral, para cada Legislatura,  
proporcionalmente à população, com os reajustes  
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necessários para que nenhum Estado ou o Distrito  
Federal tenha menos de quatro Deputados.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território será representado na Câmara  
Federal por dois Deputados.  
§ 4o. - No cálculo das proporções em relação  
à população, não se computará a dos Territórios. 
Justificativa: 
É absolutamente indispensável que nos detenhamos, com seriedade e bom-senso, no reexame 
dessa questão, pois, a tese da proporcionalidade, sem dúvida, em pouco tempo nos levará a uma 
Câmara de proporções descomunais. E. o que é pior, cada vez vem mais inoperante. 
Precisamos obter uma fórmula que permita o máximo de equilíbrio, em termos de representação 
popular cameral. 
O objetivo primordial da medida é o de agilizar a atividade na Casa, uma vez que uma quantidade 
substancialmente menor de representatividade propiciará melhor utilização dos recursos materiais e 
humanos da Câmara dos Deputados, em benefício do trabalho parlamentar. 
Contará, dessa forma, o Deputado com infraestrutura mais adequada, tanto do ponto de vista de 
espaço e de recursos administrativos, com influências positivas na qualidade e, mesmo, na 
quantidade de sua produtividade. 
Como informação adicional anexamos o quadro demonstrativo “População – Projeção/IBGE”. 
Parecer:   
   Contrário. Não é possível acatar redução tão drástica no número de membros da Câmara dos 
Deputados. 
 
 
   EMENDA:00289 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Altera a redação do parágrafo 2o, do art. 1o:  
§ 2o. - O número de Deputados por Estado ou  
Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente à população, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado ou o  
Distrito Federal tenha menos de doze ou mais de  
sessenta Deputados. 
Justificativa: 
Impõe-se o estabelecimento de um número mínimo de 12 (doze) Deputados por Estado e pelo 
Distrito Federal para manter uma relação de equilíbrio com as unidades federativas mais fortes 
politicamente. 
O sistema atual, com o número de oito Deputados, não dá aos Estados menores e ao Distrito Federal 
condições de lutar, no mesmo nível, pelas suas reinvindicações, pois eles sempre são massacrados 
nas votações por um número excessivamente elevado de Estados mais populosos e mais ricos. 
É uma questão de isonomia e Justiça. Não se pretende com isso, evidentemente, resolver o 
problema, mas atenuá-lo e torná-lo menos traumático, garantindo aos Estados uma mudança mais 
[texto ilegível] brasileiro. 
 
 
   EMENDA:00299 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do artigo 2o, parte III,  
Capítulo I Seção I do Congresso Nacional.  
§ 2o. O número de Deputados por Estado ou  
Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral proporcionalmente à população, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado tenha  
menos de oito ou mais de setenta Deputados. 
Justificativa: 
Pretendemos, com a presente emenda, manter proporcionalidade com a população, estabelecendo o 
mínimo de oito e o máximo de setenta Parlamentares por Estado, pois, acreditamos que esses limites 
propostos resguardam o equilíbrio da Federação. 
Conforme está disposto no anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, São Paulo será 
duramente prejudicado por ser mais populoso que muitos Estados, por exemplo. 
Daí nossa preocupação em apresentarmos emenda com o intuito de resguardar, inclusive, o 
equilíbrio da Federação. 
Parecer:   
   Contrário. A fase atual do processo não é a mais adequada para se alterar os limites constantes do 
anteprojeto. 
 
 
   EMENDA:00303 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 2o. do art. 2o. do  
Substitutivo da Comissão III a seguinte redação:  
"O número de Deputados por Estado ou Distrito  
Federal será estabelecido pela Justiça Eleitoral,  
proporcionalmente à população, com os ajustes  
necessários para que nenhum Estado ou o Distrito  
Federal tenham menos de oito Deputados. 
Justificativa: 
A redação dada pelo anteprojeto determina que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha “menos 
de oitoou mais de sessenta Deputados". O Japão, com mais ou menos a população do Brasil, já 
dispõe de cerca de mil Deputados. Não vemos lógica na, limitação máxima referida, principalmente 
num processo político dinâmico como o nosso. 
Parecer:   
   Contrário. A emenda acarretaria o aumento desmesurado do número de Deputados. 
 
 
   EMENDA:00326 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 2o. do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 2o. ..................... 
"§ 2o. O número de Deputados por Estado ou  
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Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente à população, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado ou  
Distrito Federal tenha menos de 3." 
Justificativa: 
Não é justo que Estados que tenham alta densidade populacional sejam penalizados pela ausência 
de representantes na Câmara dos Deputados em número adequado, assim como Estados com baixa 
população sejam também premiados com uma representação acima da média nacional. 
O equilíbrio federativo deve ser mantido pelos Senadores. 
Parecer:   
   Contrário. Não existem condições para redução tão drástica no número mínimo de representantes 
por Estado, os quais ficariam com representação inferior a dos Territórios. 
 
 
   EMENDA:00363 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator:  
Dá nova redação ao § 1o. do art. 2o.:  
"Art. 2o. ..................................  
§ 1o. Cada legislatura terá a duração de 4 (quatro) anos." 
Justificativa: 
Trata-se de adaptar o dispositivo ao sistema presidencialista. 
Parecer:   
   Contrário. Contraria a filosofia parlamentarista do projeto. 
 
 
   EMENDA:00404 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 2o. desta seção a seguinte redação:  
Art. 2o. - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até quatrocentos e oitenta e sete  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
Direitos Políticos, pelo voto direto e secreto,  
exceto em caso de aumento de população mediante  
recenseamento e a criação de novos Estados, na  
forma da lei. 
Justificativa: 
o número de quatrocentos e oitenta e sete Deputados, poderá ser acrescido de conformidade com a 
criação de novos Estados e o aumento de população, podendo nestes casos o número de 487 ser 
alterado. 
Parecer:   
   Contrário. A Câmara dos Deputados deve ter um número fixo de membros. 
 
 
   EMENDA:00405 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o., do artigo 2o. da seção - I do Congresso Nacional, a seguinte redação:  
Art. 2o. ....................................  
§ 1o. cada legislatura teria a duração de cinco anos, salvo dissolução da Câmara. 
Justificativa: 
O mandato dos parlamentares em 5 anos se coaduna com o princípio adotado pelo capítulo do poder 
Executivo. 
Parecer:   
   Contrário. Não é conveniente aumentar a duração dos mandatos parlamentares. 
 
 
   EMENDA:00425 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do § 2o., art. 2o., do anteprojeto a expressão "ou mais de sessenta". 
Justificativa: 
A emenda visa reduzir a enorme e injustificada disparidade entre os quocientes para a eleição de 
deputados federais nos vários Estados.  A proporcionalidade da representação na Câmara dos 
Deputados é uma exigência da própria legitimidade democrática dos mandatos - exigência tanto mais 
grave quando se reforça a autoridade dessa Casa legislativa vis-à-vis o Executivo. 
Esta proporcionalidade se torna essencial quando, no sistema Parlamentarista proposto,  a Câmara 
dos Deputados é o centro real do Poder. 
Parecer:   
   Contrário. A emenda acarretaria o aumento excessivo do número de Deputados. 
 
 
   EMENDA:00459 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - Substituir a redação ao art. 2o. do anteprojeto pela seguinte:  
Art. 2o. - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de representantes eleitos pelo povo, dentre  
cidadãos maiores de 18 anos, e no exercício dos  
direitos políticos, por voto direto, secreto e universal.  
§ 1o. - A Câmara dos Deputados será composta  
de até quinhentos deputados, atendendo-se a  
divisão pelo número de habitantes por Estado,  
conforme disposto em Lei Complementar.  
§ 2o. - Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional.  
§ 3o. - Os Estados, o Distrito Federal e os  
Territórios formam circunscrições eleitorais.  
§ 4o. - Cada Legislatura será de quatro anos,  
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salvo dissolução da Câmara.  
§ 5o. - A Câmara dos Deputados reúne-se  
trinta dias após as eleições. A legislatura  
termina com o início de uma nova legislatura. As  
eleições devem ser realizadas entre 30 e 60 dias  
anteriores ao término da legislatura. Em caso de  
dissolução devem ser realizadas novas eleições no  
prazo máximo de sessenta dias da publicação do  
decreto de dissolução. 
Justificativa: 
O anteprojeto estabelece um número fixo de membros da Câmara dos Deputados, atendendo a atual 
divisão territorial e composição dessa Casa do Congresso. 
Ocorre no entanto, que discute-se na Comissão da Organização do Estado a criação de novos 
Estados, com o que, aumentar-se-ia, consequentemente a necessidade de novas cadeiras no 
parlamento, sob pena de limitar-se ainda mais a representação dos Estados mais populoso. 
De outro lado, o anteprojeto estabelece um mínimo e um máximo de Deputados por Estado, sem 
levar em consideração os aspectos de densidade eleitoral, deformando a representação política e a 
vontade da maioria da nação. 
O objetivo do anteprojeto é de proteger os Estados menos populosos, atribuindo-lhes uma 
representação mínima, e de outro lado limitando a representação dos Estados maiores. Ocorre no 
entanto que a Câmara dos Deputados é a cada legislativa de representação da população, e não de 
representação territorial. Eventuais desequilíbrios que pudessem ser determinados pela sua 
composição, serão corrigidos pela representação igualitária do Senado Federal. 
O que não se pode, do ponto de vista dos princípios democráticos é superestimar o voto dos eleitores 
dos Estados menos populosos, e subestimar o voto das populações dos Estados maiores. A forma 
como consta do anteprojeto, é a mesma da Constituição atual, e concebida para fraudar a 
representação. 
Tratando-se de matéria constitucional e que diga respeito às estruturas de organização dos poderes, 
os regionalismos e bairrismos devem ceder lugar aos princípios maiores da ordem democrática, de 
que todos têm os mesmos direitos políticos e de representação. 
O anteprojeto é omisso em relação ao sistema eleitoral: se distrital ou proporcional. Acolhendo 
emenda de nossa autoria, o relator da subcomissão do Poder Legislativo inclui em seu relatório 
dispositivo estabelecendo o voto proporcional, que melhor se adequa ao sistema representativo, já 
que esta corresponderá a vontade do conjunto dos eleitores, sem perda dos votos minoritários nos 
diversos distritos. 
Finalmente, o anteprojeto foi omisso em relação ao regulamento das reuniões da Câmara dos 
Deputados nos casos de dissolução e convocação de novas eleições. Com a introdução do § 5º 
procuro sanar esta omissão.  
Parecer:   
   Favorável, em parte, para incluir o sistema proporcional no caput do art. 2o. 
 
 
   EMENDA:00490 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa - Supressiva  
Modifique-se a redação do Art. 2o, Caput e § 1o; Art. 3o, Caput, com a supressão do § 2o; e  
Art. 115 e seus §§ do Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de 
Governo:  
Art. 2o. - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até quatrocentos e oitenta e sete  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
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direitos políticos, pelo voto direto e secreto,  
simultaneamente com a eleição do Presidente da República.  
§ 1o. - Cada legislatura terá a duração de  
cinco anos, salvo dissolução da Câmara.  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
Art. 3o. - O Senado Federal compõe-se de  
representantes dos Estados e Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o  
princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de  
trinta e cinco anos e no exercício dos direitos  
políticos, simultaneamente com a eleição do  
Presidente da República.  
§ 1o. - Cada Estado e o Distrito Federal  
elegerão três Senadores, com mandato de cinco anos  
§ 2o. - Cada Senador será eleito com dois suplentes.  
Art. 115 - As primeiras eleições simultâneas  
para Presidente da República e Congresso Nacional  
realizar-se-ão no ano de 1994.  
§ 1o. - O término do atual mandato do  
Presidente da República dar-se-á em 15 de  
fevereiro de 1989.  
§ 2o. - O mandato do Presidente da República  
eleito em 1988 será de seis anos.  
§ 3o. - Os mandatos dos Deputados e Senadores  
eleitos em 1990 serão de quatro anos. 
Justificativa: 
O proposito desta emenda visa a realização simultânea de eleições para Presidente da República e 
Congresso Nacional. 
Para se tornarem possíveis e coincidentes, mister se fez a adaptação dos dispositivos supracitados, 
elegendo-se o novo Presidente em 1988 com mandato de seis anos, e os Deputados e Senadores 
eleitos em 1990 com mandato de quatro anos. 
Essa coincidência de eleições é, em nossa opinião, imprescindível para que se tenha maior 
estabilidade política e institucional em nosso país. A simultaneidade diminui em muito, a possibilidade 
do Presidente não contar com um mínimo de sustentação parlamentar no Congresso, situação que já 
ocorreu, como sabemos, anteriormente no Brasil e que levou a ruptura do processo democrático. 
Parecer:   
   Contrário. O substitutivo já regula adequadamente o assunto. 
 
 
   EMENDA:00523 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   O artigo 2o. passa a ter a seguinte redação:  
Art. 2o. - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até quatrocentos e oitenta e sete  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de 18 anos e no exercício dos direitos  
políticos, por voto direto, secreto e proporcional  
em cada Estado ou Território. 
Justificativa: 
Trata-se de restabelecer dispositivo integrante do relatório final da Subcomissão do Poder Legislativo 
aprovado por unanimidade. 
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Parecer:   
   Favorável. A emenda esclarece a forma de eleição - proporcional - para a Câmara dos Deputados. 
 
 
   EMENDA:00666 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   O artigo 2o. do Substitutivo do Sr. Relator  
passa a ter a seguinte redação.  
"Art. 2o. - A Câmara dos Deputados compõem-se  
de até quatrocentos e oitenta e sete (487)  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de 18 anos e no exercício dos direitos  
políticos, por voto direto e secreto, em cada  
Estado, Território e no Distrito Federal.  
§ 1o. - A eleição de dois terços (2/3) da  
representação de cada Estado, Território e um  
terço (1/3) pelo sistema do voto proporcional, nas  
condições estabelecidas em lei." 
Justificativa: 
Estamos criando, nesta Constituinte, um novo sistema de governo para o Brasil, que objetiva 
modernizar o Estado e estabelecer bases seguras para futura implantação do parlamentarismo puro. 
Esse objetivo só será alcançado com uma maior legitimidade da representação política e com o 
fortalecimento dos partidos políticos. 
O Congresso será convocado a assumir maiores responsabilidade políticas e a partilhar 
responsabilidades administrativas. Para tanto, a sua composição deve compreender representação 
legitima, que advém da perfeita integração do eleito com a sua comunidade. 
O voto proporcional, até agora exercido no Brasil, tem levado o Poder Legislativo ao descrédito, pela 
facilidade com que deputados mudam de partidos e negociam o voto sem terem de prestar contas às 
comunidades que os elegeram. 
A implantação do voto distrital misto, que ora se propõe, é o teste maior da Constituição. Estou 
convencido de que os que a compõem estão preocupados em fazer uma Constituição para o Brasil e 
não uma Constituição para atender seus interesses circunstanciais. 
Parecer:   
   Favorável em parte para incluir "Distrito Federal", rejeitado o parágrafo. 
 
 
   EMENDA:00678 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do Art. 2o. a seguinte redação:  
"Art. 2o. - A Câmara Federal compõe-se de  
até quinhentos representantes do Povo, eleitos  
dentre cidadãos maiores de vinte e um anos e no  
exercício dos direitos políticos, pelo voto  
secreto e direto." 
Justificativa: 
Convém estabilizar o número total de deputados federais com a provável evolução demográfica do 
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Brasil, sem contudo transformar a Câmara Federal em um organismo inadministrável. O total de 
quinhentos reúne as duas vantagens, sem superar em muito o número atual. A idade mínima de vinte 
e um anos adequa-se a 
formação de Governos, cujos integrantes devem ter vinte e um anos, como reza o art. 55. 
Parecer:   
   Contrário. O texto atual do anteprojeto consagra avanço que não deve ser alterado. 
 
 
   EMENDA:00726 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do artigo 2o. a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
§ 1o. Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução da Câmara dos  
Deputados, hipótese em que, com a posse dos  
Deputados após as eleições extraordinárias,  
iniciar-se-á novo período quadrienal." 
Justificativa: 
Esta emenda objetiva explicitar que, com a posse dos Deputados, em virtude de eleições 
extraordinárias, iniciar-se a nova legislatura. 
Parecer:   
   Favorável. A emenda torna mais explícito o objetivo do parágrafo. 
 
 
   EMENDA:00751 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 2o. do  
anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Art. 2o. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, por voto direto e secreto em  
cada Estado, Distrito Federal e Territórios.  
§ 1o. O mandato será de quatro anos, salvo  
dissolução da Câmara dos Deputados.  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado e  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, para cada Legislatura,  
proporcionalmente aos eleitores inscritos,  
assegurado o mínimo de quatro por Estado, e de  
acordo com os seguintes critérios:  
a) até cem mil eleitores, três deputados;  
b) de cem mil e um a seis milhões de  
eleitores, mais um deputado para cada grupo de  
cento e cinquenta mil ou fração superior a setenta e cinco mil;  
c) de seis milhões e um a nove milhões, mais  
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um deputado para cada grupo de trezentos mil ou  
fração superior a cento e cinquenta mil;  
d) além de nove milhões de leitores, mais um  
deputado para cada grupo de quatrocentos mil ou  
fração superior a duzentos mil.  
§ 3o. Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território será representado na Câmara por  
dois deputados. 
Justificativa: 
Sugere-se a modificação dos critérios para a composição da Câmara dos Deputados. 
Atualmente, estabeleceu-se um mínimo de 8 (oito) a um máximo de 60 (sessenta) por Estado e 
Distrito Federal e 4 (quatro) para os Territórios, e a divisão proporcional é feita levando-se em 
consideração a população. 
É sabido que esse critério visava a assegurar, no interesse do regime anteriormente vigente, uma 
representação maior para os Estados em que aquele regime fazia maior número de deputados. 
Quando se propunha que o critério a ser obedecido atendesse ao número de eleitores, 
argumentavam-se que os brasileiros impedidos de se alistar como eleitores, como os analfabetos, 
deveriam também ser representados. 
Ora, hoje, com a extensão do direito de alistamento e voto ao analfabeto, já não se justifica tal 
argumento. Não é eleitor quem, por motivos pessoais, não o deseja. 
Pelas mesmas razões, de interesse do regime, limitou-se a um número máximo a representação dos 
Estados de maior densidade populacional e elevou-se o mínimo para os Estados e Territórios. 
No quadro anexo, é fácil verificar a distorção existente onde se verifica que os Estados cuja soma de 
eleitores chega a quase o dobro dos demais têm o mesmo número de deputados. 
É do conhecimento geral que há Constituinte, eleito em Território, que não obteve mil votos. 
Por outro lado, também é evidente que pelo sistema atual, em questão de representação, cada trinta 
eleitores paulistas equivalem a um acreano. 
Nestas condições, submetemos à Constituinte, a presente sugestão. 
 

ESTADO POPULAÇÃO 
(*) 

ELEITORES (**) Nº DE DEPUTADOS 

Atuais Propostos 

SÃO PAULO 
MINAS GERAIS 
RIO DE JANEIRO 
BAHIA 
RIO GRANDE DO SUL 
PARANÁ 
PERNAMBUCO 
CEARÁ 
MARANHÃO 
GOIÁS 
PARÁ 
SANTA CATARINA 
PARAIBA 
PIAUÍ 
ESPIRITO SANTO 
ALAGOAS 
RIO GRANDE DO NORTE 
AMAZONAS 
MATO GROSSO DO SUL 
MATO GROSSO 
SERGIPE 
RONDÔNIA 
ACRE 
DISTRITO FEDERAL 
RORAIMA 
AMAPÁ 
 

29.988.000 
14.667.000 
12.854.000 
10.788.000 
8.528.000 
8.105.000 
6.810.000 
5.918.000 
4.679.000 
4.492.000 
4.431.000 
4.123.000 
3.035.000 
2.451.000 
2.312.000 
2.251.000 
2.136.000 
1.748.000 
1.632.000 
1.514.000 
1.303.000 
943.000 
373.000 
1.613.000 
105.000 
222.000 
 

15.976.997 
7.857.017 
7.297.811 
4.731.128 
4.912.701 
4.309.606 
3.098.179 
2.888.798 
1.814.411 
2.143.157 
1.598.604 
2.283.200 
1.471.648 
1.091.068 
1.124.910 
950.123 
1.070.097 
630.863 
820.572 
842.882 
632.919 
446.611 
144.661 
732.549 
49.724 
83.182 
 

60 
53 
46 
39 
31 
30 
25 
22 
18 
17 
17 
16 
12 
10 
10 
09 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
04 
04 
 

69 
48 
46 
33 
35 
31 
23 
22 
14 
17 
13 
18 
12 
10 
10 
09 
09 
07 
08 
08 
07 
05 
03 (04) 
07 
02 
02 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 71  

 

69.003.418 487 469 

ESTADOS ELEITORES Nº de Deputados 

Atual Proposto 

SP-MG-RJ-RS-
PR-SC-
DF............. 
 
DEMAIS…….. 

 
43.369.881 
 
25.633.573 

 
244 
 
243 

 
254 
 
218 

(*) Resolução nº 12.855, de 01.07.86 (TSE)    
(**) Dados do TSE até 06.08.86 
 
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto, com os acréscimos das emendas 3s0523-5 e 3s0666-5, já regula de forma 
adequada a questão. 
 
 
   EMENDA:00791 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Altera a redação do § 2o. do art. 2o.:  
I- Os deputados serão eleitos pelo sistema  
proporcional ao número de votos válidos dos  
eleitores, considerada a Nação em sua totalidade  
e, para este efeito, os votos que cada partido  
obtiver em cada um dos Estados e no Distrito  
Federal somar-se-ão para sua legenda.  
II - o cálculo do quociente eleitoral  
efetuar-se-á dividindo o total de votos válidos em  
âmbito nacional pelo número de cadeira. Separadas  
as unidades da Federação em que o conjunto dos  
votos válidos não atinja o triplo do quociente  
eleitoral, e observado o disposto nos itens VI  
e VII, o número de votos válidos das demais unidades  
da Federação, será dividido pelo número de  
cadeiras remanescentes.  
III - o quociente partidário nas unidades da  
Federação que obtiveram mais que o triplo do  
quociente eleitoral será obtido através da divisão  
do total de votos válidos em cada uma delas, e em  
cada legenda, pelo quociente eleitoral nacional,  
desprezadas as sobras;  
IV - verificado pelo critério do item II, o  
número de cadeiras caberá nacionalmente a cada  
partido e, pelo critério do item III, quantas  
cadeiras lhes cabem em cada Unidade da Federação,  
proceder-se-á ao preenchimento delas com os  
candidatos de cada legenda na ordem decrescente de  
sua votação local;  
V - se houver cadeiras resultantes de soma de  
sobras a que se refere o item III, atribuir-se-ão  
aos Deputados mais votados por ordem nacional das  
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legendas, entre os partidos que não tenham obtido  
o quociente eleitoral, desde que com votação  
superior a cinquenta por cento do mesmo. Não  
existindo partidos dentro desses requisitos, as  
sobras serão distribuídas entre os partidos que  
contribuíram para as mesmas sobras, por ordem  
decrescente de votos;  
VI - em qualquer caso, em cada unidade da  
Federação, na qual a soma de votos válidos nos  
diferentes partidos não tiver alcançado o triplo  
do quociente eleitoral, haverá sempre três  
representantes eleitos par ao Congresso Nacional,  
e serão aqueles que obtiveram a maior votação local;  
VII - as comunidades indígenas terão duas  
cadeiras para seus representantes no Congresso Nacional;  
§ (...) - As eleições para Deputado se  
realizarão simultaneamente em todo o País.  
§ (...) - Cada legislatura do Congresso  
Nacional tem a duração de quatro anos. 
Justificativa: 
Para que possamos obter, enfim, no Brasil, a “verdade eleitoral”, será necessária a introdução de um 
processo eleitoral radicalmente novo, verdadeiramente proporcional, com a adoção do quociente 
eleitoral nacional, e não mais por Estado, para a eleição do Congresso Nacional, preservada a 
representação mínima de 3 (três) deputados por Estado, abolido o Senado Federal e reservados 
duas cadeiras para a representação dos índios. 
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto trata a questão de forma adequada. 
 
 
   EMENDA:00928 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 2o, § 3o, do Substitutivo da Comissão.  
Art. 2o - ..................................  
§ 3o - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território Federal elegerá, pelo menos,  
quatro Deputados. 
Justificativa: 
Nada impede que uma explosão demográfica súbita, como a garimpagem do ouro no Amapá, 
conduza a uma situação eleitoral que independentemente do tempo de duração, eleve o universo de 
eleitores. 
Este será, inclusive, um fator de amadurecimento político e econômico indicador da necessidade de 
superação da tutela federal. Não há porque, havendo eleitores, limitar a representação da cidadania 
na Câmara dos Deputados. O número de quatro deputados, metade do número mínimo de 
representantes por Estado, é, aqui, também mínimo, não máximo. Os Territórios Federais são partes 
da União, não tendo substância federativa, mas devem ter plena representação na Câmara dos 
Deputados, segundo os critérios de proporcionalidade. 
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto trata de forma adequada o número de representantes dos territórios. 
 
 
   EMENDA:00930 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se a redação do artigo 2o. do substitutivo, pela seguinte:  
"A Câmara dos Deputados compõe-se de até  
quinhentos representantes do povo, com mandato de  
quatro anos, eleitos, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício de seus direitos  
políticos, por voto direto e secreto em cada  
Estado, no Distrito Federal e nos Territórios.  
§ 1o. Observado o limite máximo previsto  
neste artigo, o número de Deputados o limite  
máximo previsto neste artigo, o número de  
Deputados, por Estado e pelo Distrito Federal,  
será estabelecido pela Justiça Eleitoral,  
proporcionalmente à população e à área Territorial  
de cada unidade da Federação, de modo que nenhuma  
delas tenha mais de sessenta ou menos de oito Deputados.  
§ 2o. Cada Território, exceto o de Fernando  
de Noronha, elegerá quatro Deputados". 
Justificativa: 
No curso da história brasileira os Estados federados menos desenvolvidos e, por via de 
consequência, menos populosos, têm sido vítima de um profundo abandono, de um esquecimento 
premeditado e de uma falta de respeito humilhante. 
Isso tem acontecido, por parte de quase todos os governos brasileiros, porque esses Estados não 
possuem força política [...] carem as suas necessidades de alimentação; moças e rapazes honestos 
se dirigem para o caminho do tóxico e, por via de consequência, para o crime, justamente por falta de 
ocupação e de trabalho. 
Tudo isso acontece porque a constituição federal vigente, assim como todas as anteriores, sempre 
estabeleceram que a representação do povo dos Estados na Câmara Federal deve ser estabelecida 
“PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO DE CADA ESTADO” (art. 39, § 2º). Como se vê, a 
população é o único critério estabelecido para fixação da representação do Estado junto a Câmara 
dos Deputados. Isso é absolutamente injusto para os Estados que possuem uma área territorial 
expressiva e com uma população rarefeita. E por ser injusto, não pode esse sistema ser adotado na 
Constituição que estamos elaborando, especialmente porque se pretende, através dela, eliminar as 
mazelas que emperram o desenvolvimento nacional e comprometem a sorte de quantos habitam 
menos desenvolvidos do país. 
E é exatamente por essa razão que, como representante do Amazonas nesta Assembleia Nacional 
Constituinte com certeza o Estado mais atingido por essa norma constitucional vigente, me atrevi a 
apresentar a presente PROPOSTA CONSTITUCIONAL, através da qual pretendo inserir no novo 
texto constitucional a obrigatoriedade de a representação do povo dos Estados junto à Câmara Baixa 
do País ser fixada “PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO E À ÁREA TERRITORIAL DE CADA 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DE MODO QUE NENHUMA DELAS TENHA MAIS DE SESSENTA OU 
MENOS DE OITO DEPUTADOS”. 
Com essa proposta, pretendo não só munir os Estados pobres e despovoados de um maior peso 
político junto ao Governo no Central, mas, sobretudo, estabelecer um maior equilíbrio no seio da fé 
paz de sensibilizar ou de pressionar o poder central no sentido do atingimento de determinadas 
metas ou do atendimento de determinadas reivindicações que encarnam juntos anseios e legitimas 
aspirações desenvolvimentistas de seu povo. 
E é exatamente por isso que hoje se verifica, no país, uma descomunal diferença no processo de 
desenvolvimento das suas cinco regiões econômicas. Resulta meridianamente cristalino o profundo 
abismo econômico entre elas. Enquanto o sul e o leste experimentam um invejável processo de 
desenvolvimento, o Centro-Oeste, o Nordeste e a Amazônia se debatem no cadinho de suas 
dificuldades, de seus problemas, de suas angustias e de sua quase desesperança. Justamente 
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porque o poder central concentra a maior parte dos seus investimentos exatamente nas regiões mais 
desenvolvidas. 
Só as migalhas do orçamento nacional, só os retos de recursos é que são canalizados para os 
Estados pobres e sem população expressiva, daí não surgirem neles fatores de atração da população 
para esses territórios, fato que agrava até os problemas já existentes nos Estados desenvolvidos, já 
que para lá, em busca de um eldorado inexistente, se dirigem verdadeiras massas humanas que 
fazem inchar mais ainda as grandes metrópoles, comprometendo de forma acentuada o seu processo 
educacional, de assistência à saúde, de urbanismo, de sanitarismo, de lazer e de ofertas de trabalho. 
Esse quadro resulta agravado pelos sérios problemas sócias que existem hoje nas grandes 
metrópoles do país, onde as populações carentes se debatem diante da fome, da miséria e do 
sofrimento. Os jovens, tangidos pela necessidade de comer, enveredam pelo caminho do crime; as 
moças vendem o próprio corpo para satisfação, com o objetivo fundamental de, com esse novo 
quadro político, se poder desenvolver harmonicamente o país, com a ocupação econômica 
especialmente da Amazônia, para que, depois disso, se possa alimentar a esperança de solvermos a 
terrível dívida externa que nos atormenta e solapa as bases de qualquer Plano Econômico visando o 
desenvolvimento do país. 
Entendo que os meus prezados colegas constituintes não devem pensar apenas no Brasil de hoje. 
Temos que pensa-lo a nível do terceiro milênio que se está aproximando. Temos que pensar no 
Brasil como a futura grande potência mundial. Para isso entretanto temos que pensar seriamente no 
redimensionamento das forças políticas nacionais como mecanismos de equilíbrio do 
desenvolvimento com a qual sonhamos e, sobretudo, como mecanismo de estabilidade do processo 
democrático pelo qual lutamos. 
Parecer:   
   Favorável, em parte, para incluir o Distrito Federal no caput do art. 2o. 
 
 
   EMENDA:00993 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se. ao final do § 2o. do Art. 2o, a expressão:  
"... Com os ajustes necessários para que  
nenhum Estado tenha menos de 8 ou mais de 60 Deputados." 
Justificativa: 
Não há porque admitir-se hoje este tipo de restrição à representação fiel da população brasileira na 
sua Câmara de Deputados. As razões que inspiravam medidas nesta direção estavam relacionadas 
aos receios da ditadura quanto a maior independência política e consciência da cidadania imperante 
nos Estados do Sul ou melhor nos Estados mais populosos. Não temos porque conservar hoje tal 
distorção na representação. A Casa que equaliza a representação dos Estados é o Senado Federal. 
A Câmara dos Deputados representa é o povo mesmo e não os Estados. 
Parecer:   
   Contrário. A fórmula proposta criaria grande distorção na composição da Câmara dos Deputados. 
 
 
   EMENDA:01015 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No anteprojeto da Organização dos Poderes e  
Sistema de Governo emenda-se o seguinte:  
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Art. 2o. - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de representantes do povo, eleitos pelo voto  
direto e secreto, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos políticos.  
Parágrafo 2o. O número de Deputados por  
Estado, Distrito Federal e Território será  
estabelecido pela Justiça Eleitoral,  
proporcionalmente à população, com os ajustes  
necessários para que nenhuma unidade federada  
tenha menos de oito e mais de sessenta Deputados.  
Parágrafo 3o. O Território de Fernando de  
Noronha não terá representantes no Congresso Nacional.  
Art. 3o. O Senado Federal compõe-se de  
representantes dos Estados, Distrito Federal e  
Territórios, eleitos pelo voto direto e secreto,  
segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos  
maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos  
direitos políticos.  
Parágrafo 1o. - Cada Estado, Distrito Federal  
e Território elegerão três Senadores, com mandato  
de oito anos.  
Parágrafo 2o. - A representação de cada  
Estado, do Distrito Federal e cada Território será  
renovada de quatro em quatro anos, alternadamente,  
por um e dois terços. 
Justificativa: 
Ao se limitar em quatrocentos e oitenta e sete Deputados (art. 2º do Anteprojeto) estar-se-á limitando 
também a proporcionalidade estabelecida pela Justiça Eleitoral (parágrafo 2º no Anteprojeto). 
Os Territórios, como unidade federada, não devem continuar sem representação no Senado e 
diferenciada na Câmara, se pretendemos a representação territorial igualitária e democrática. 
O Território de Fernando de Noronha é a exceção. Não deverá ter representação no Congresso 
Nacional, por se tratar de reserva ecológica pouco habitada. 
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto, com os acréscimos das emendas 3s0523-5 e 3s0666-5, já regula de forma 
adequada a questão. 
 
 
   EMENDA:01133 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Art. 2o. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quatrocentos e noventa e cinco representantes  
do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, pelo voto direto e secreto.  
..................................................  
§ 2o. - O número de Deputados por Estado,  
Distrito Federal, ou Território Federal Autônomo,  
será estabelecido pela Justiça Eleitoral,  
proporcionalmente à população, com, os ajustes  
necessários para que nenhum Estado, Distrito  
Federal ou Território Federal Autônomo, tenha  
menos de oito ou mais de sessenta Deputados.  
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§ 3o. O Território de Fernando de Noronha,  
não elegerá nenhum Deputado.  
Art. 3o. O Senado Federal compõe-se de  
Representantes dos Estados, do Distrito Federal e  
dos Territórios Federais autônomos, eleitos pelo  
voto direto e secreto, segundo o princípio  
majoritário, dentre cidadãos maiores de trinta e  
cinco anos e no exercício dos direitos políticos.  
§ 1o. Cada Estado, Territórios Federais  
Autônomos e o Distrito Federal, elegerão três  
Senadores, com mandato de oito anos.  
Art. 14 Não perde o mandato, o Deputado  
Federal ou Senador:  
I - Investido na função de Primeiro Ministro,  
Ministro de Estado, Governador de Território,  
Secretário de Estado, do Distrito Federal, ou de  
Território Federal Autônomo.  
DOS TRIBUNAIS E JUIZES DOS ESTADOS,  
DO DISTRITO FEDERAL, DOS TERRITÓRIOS  
FEDERAIS AUTONOMOS E DOS TERRITORIOS  
Art. 97. -  
..................................................  
§ 1o. - A lei disporá sobre a Organização  
Judiciária do Distrito Federal, dos Territórios  
Federais Autônomos e dos Territórios. 
Justificativa: 
O objetivo é compatibilizar o estatuto jurídico Constitucional dos Territórios Federais Autônomos, com 
o do Distrito Federal, assegurando-lhes a mesma representação Federal isto é, oito Deputados 
Federais e três Senadores. 
A Justiça dos Territórios Federais Autônomos será distinta da Justiça do Distrito Federal, embora 
estruturada de forma equivalente, com os diferentes juízos monocráticos e o Tribunal de Justiça do 
Território Federal Autônomo, como órgão de cúpula do Sistema Judiciário do Território Federal 
Autônomo.  
Parecer:   
   Contrário. Os Territórios devem ter tratamento diferenciado em relação aos Estados. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00264 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 96.  
Suprima-se do Anteprojeto:  
No art. 96, as expressões: "até quatrocentos e oitenta e sete". 
Justificativa: 
O limite de até quatrocentos e oitenta e sete Deputados colide com os dispositivos que visam a 
criação de novos Estados ou a transformação dos territórios em Unidades da Federação, tendo em 
vista que haverá aumento de representantes na Câmara dos Deputados. Assim sendo, a composição 
da Câmara deverá ficar em aberto, usando-se unicamente o critério estabelecido no § 2º do artigo 
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que se pretende alterar. Essa é a adequação proposta pela presente emenda, que justifica a sua 
aprovação. 
 
   EMENDA:00351 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 96  
Dê-se ao art. 96 da Seção I do Capítulo I do  
Título V do anteprojeto a seguinte redação: "Art.  
96 - A Câmara dos Deputados compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito  
anos e no exercício dos direitos políticos, pelo  
voto direto, secreto e proporcional, em cada  
Estado, Território no Distrito Federal", dada  
pelo art. 2o. do substitutivo aprovado pela Comissão 3. 
Justificativa: 
A alteração proposta visa compatibilizar o texto do anteprojeto com o texto do art. 2º do substitutivo 
aprovado pela Comissão 3, bem como com idêntico dispositivo aprovado pela Comissão 1, 
consagrando o princípio do voto proporcional para as eleições a cargos legislativos. 
Parecer:   
   A emenda pretende estabelecer, conforme consta do Anteprojeto da Comissão III, a eleição, para a 
Câmara dos Deputados, pelo sistema proporcional. Optamos, entretanto, pelo sistema distrital misto, 
conforme o estabelecido no Anteprojeto da Comissão IV, (art. 1o, caput).  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:00449 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: artigo 96, § 3o.  
Suprima-se do Anteprojeto da Constituição o parágrafo 3o. do Artigo 96. 
Justificativa: 
Pretendemos transferir esse dispositivo para as Disposições Transitórias, compatibilizando a proposta 
com os  Artigos 44, § 32 e 448, uma vez que entendemos em extinção, portanto, transitória, a figura 
de Território Federal, que deverá ser extirpada da Federação, com a promulgação da nova 
Constituição e a aprovação de Leis Complementares ainda nessa Legislatura. 
 
   EMENDA:00452    REJEITADA           
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
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         Emenda Aditiva 
                Dispositivo Emendado: Título X 
                Disposições Transitórias 
                Acrescente-se  às Disposições Transitórias do 
           Anteprojeto da Constituição o seguinte: 
                "§  3o. Excetuado o de Fernando de Noronha, 
           cada Território elegerá quatro Deputados". 
Justificativa: 
Pretendemos incluir esse dispositivo nas Disposições Transitórias, compatibilizando a proposta com 
os Artigos 44, § 3º e 448, uma vez que entendemos em extinção, portanto, transitória, a figura de 
Território Federal, que deverá ser extirpada da Federação, com a promulgação da nova Constituição 
e a aprovação de Leis Complementares ainda nessa Legislatura. 
Parecer: 
 O § 3o. do Art. 96 é regra de caráter permanente, em face do § 5o. do Art. 49. 
                Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:00468 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva para adequação ao texto do Anteprojeto, no Art. 96.  
Suprima-se o § 3o. do art. 96, renumerando-se o § 4o, para § 3o. 
Justificativa: 
Inexiste necessidade de ficar registrada a exceção do Território de Fernando de Noronha, em relação 
ao número de Deputados por Estado ou Distrito Federal, que elegerá quatro Deputados. Ora, a 
Comissão da Organização do Estado. Aprovou EMENDA que visa a extinção do Território Federal de 
Fernando de Noronha, e consequentemente, a REINCORPORAÇÃO de sua área, ao Estado de 
Pernambuco, de efeito, não ocorrerá eleições para Deputado. 
 
   EMENDA:00613 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 96, do título IV, capítulo I, seção I, a seguinte redação:  
Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até 487 representantes do povo, eleitos, dentre os  
cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos e no  
exercício dos direitos políticos, por voto direto,  
secreto e proporcional em cada Estado, Território  
e no Distrito Federal, exceto no que prevê o  
inciso V, do artigo 99, artigo 447 e seus incisos  
e parágrafos e do artigo 448 e seus parágrafos, na  
forma da lei.  
Se fixar o número exato de Deputados na  
Constituição sem que haja nenhuma ressalva,  
principalmente quando na mesma Constituição, em  
suas disposições transitórias, já está previsto a  
criação de 4 novos Estados e a transformação de 2  
territórios em Estado, de conformidade com o  
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artigo 447, seus incisos e parágrafos e do artigo  
448 e seus parágrafos, no que implicará na eleição  
de novos Deputados Federais. E se insistir nessa  
tese de fixar apenas 487 representantes do povo  
estaria esta Constituinte cometendo um equívoco irreparável.  
Visto que isso só seria possível no caso de  
países sem proporções geográficas continentais  
como o Brasil. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
 
 
   EMENDA:00618 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 96  
No artigo 96 excluam-se as palavras "voto majoritário." 
Justificativa: 
Na Comissão de Organização Eleitoral a definição sistema distrital não inclui o conceito de "voto  
majoritário" o que a nosso ver foi incluído sem base no Trabalho do órgão temático. 
Aliás, será melhor para o texto constitucional não adotar estas expressões pois facilitará a procura 
das fórmulas, na lei ordinária, que admitam até o sistema proporcional dentro do Distrito. Aliás, a 
maneira de haver distrito com duas (2) ou três (3) cadeiras implicaria na adoção do sistema “Hont” 
para evitar a disputa entre correligionários. 
 
    
EMENDA:00645 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização 
(Resolução no. 01/87-CS)  
No teor completo do anteprojeto de  
Constituição onde está "Câmara dos Deputados",  
coloque-se "Câmara Federal" e, onde está "Senado  
Federal", coloque-se "Senado da República". 
Justificativa: 
Na medida em que a Comissão de Sistematização não resolveu optar por uma denominação, 
malgrado a adoção. Pela Comissão da Organização do Estado, das expressões “Câmara Federal” e 
“Senado da República”, e para evitar multiplicidade de termos – o que poderia ter sido evitado por 
efetiva sistematização, ao menos da terminologia – reitera-se a decisão da Comissão da Organização 
do Estado, cuja inovação previne as ambiguidades do emprego dos nomes “Câmara” e “Deputados”. 
Parecer:   
   As expressões "Câmara Federal" e "Senado da República", além de serem as corretas, já são 
largamente utilizadas. Constam elas dos Art. 13 e 21, parágrafo 4o. da Comissão I.  
Pela aprovação. 
 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 80  

 

   EMENDA:00776 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se, ao parágrafo 2o. do artigo 96 do  
anteprojeto de Constituição, apresentado pelo  
Relator da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 96. ....................................  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais  
de setenta Deputados". 
Justificativa: 
Na Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, apresentamos a emenda nº 
3S0299-6, com o objetivo de estabelecer o limite máximo de 70 Deputados por Estado. 
Pretendíamos com a referida emenda manter proporcionalidade com a população, estabelecendo o 
mínimo de oito e o máximo de setenta parlamentares por Estado, pois, ainda acreditamos que esses 
limites propostos resguardam o equilíbrio da Federação. 
Conforme está no Anteprojeto de Constituição, apresentado pelo ilustre Relator da Comissão de 
Sistematização, São Paulo será duramente prejudicado, por ser mais populoso que muitos Estados. 
Propomos, ao invés de 60, o máximo de 70 Deputados. 
 
 
   EMENDA:00777 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se, ao artigo 96 do Anteprojeto de  
Constituição, apresentado pelo Relator de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 96. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quatrocentos e oitenta e sete representantes  
do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de vinte  
e um anos, e no exercício dos direitos políticos,  
por voto direto e secreto, em cada Estado,  
Território e no Distrito Federal". 
Justificativa:  
Na Subcomissão do Poder Legislativo apresentamos a emenda nº 301.087-2 com o objetivo de exigir 
a idade mínima de vinte e um (21) anos para o cidadão candidatar-se ao cargo e exercer o mandato 
de Deputado Federal. 
Quisemos restabelecer a idade inscrita nas Constituições de 1946 e 1967, e mantida pelas Emendas 
Constitucionais nºs 1, 8 e 22, por coincidir com a idade exigida pelo Código Civil para o indivíduo 
atingir a maioridade. 
Rejeitada pela Subcomissão, reapresentamos a emenda por estarmos convictos de sua conveniência 
no futuro texto constitucional. 
 
 
   EMENDA:00836 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se, no § 1o. do artigo 96, as expressões "salvo dissolução da Câmara". 
Justificativa: 
A emenda ora proposta resulta daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, motivo 
pelo qual as razoes que as fundamentam são as mesmas apresentadas com relação às modificações 
destinadas ao citado Capítulo. 
 
   EMENDA:01034 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
- Dar ao artigo 96 do anteprojeto do ilustre  
relator a seguinte redação:  
Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quatrocentos e oitenta e sete representantes  
do povo eleitos, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, pelo voto direto, secreto e  
proporcional, em cada Estado, território e no  
Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa: 
A redação do artigo 96 do anteprojeto procurou adaptar o artigo 2º do anteprojeto da Comissão de 
Organização dos Poderes com ao artigo 10 do anteprojeto da Comissão da Organização Eleitoral, 
Partidária e Garantia das Instituições. Pela redação dada pelo ilustre relator, prevalece a disposição 
desta última, que importa, salvo melhor juízo, imenso retrocesso em relação ao sistema atual do voto 
proporcional. 
O voto distrital só tem uma vantagem: a de vincular o representante ao seu distrito eleitoral, e 
inúmeras desvantagens: a de fraudar a vontade política das minorias, acabar com o pluralismo pela 
tendência ao bipartidarismo e acaba por transformar o representante em patrocinador de interesses 
específicos do seu distrito. 
O deputado e o vereador, na minha concepção, após eleito passa a ser representante da sociedade 
que o elegeu e não só do distrito ou da região pela qual está vinculada. Uma das grandes 
dificuldades da democracia é exatamente a tendência ao corporativismo e aos particularismos, com a 
perda da visão do conjunto dos interesses da nação. 
Na democracia moderna, a representação política se caracteriza exatamente por uma forma de 
representação na qual o representante sendo chamado a perseguir os interesses da nação, não pode 
estar vinculado a um mandato imperativo, o que aliás, é expressamente vedado nas Constituições da 
Itália, França, Portugal, Espanha e Alemanha, dentre outras. 
Nos países onde o voto distrital é adotado, como a Inglaterra, tem contribuído enormemente para a 
deformação da representação e da vontade popular, deixando ponderáveis segmentos da população 
sem representantes, sendo responsável pela apatia política em muitos países europeus. De outro 
lado, através do voto distrital a representação não corresponde à votação, sendo comum partidos 
com 40% da votação obterem 60% ou mais da representação, e partidos com votação expressiva, 
não obterem representação alguma. 
De outro lado, como a ampliação da democracia exige um regime de pluralismo partidário, e estes 
convertidos em correias de transmissão das demandas sociais, o voto distrital, importando no 
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abandono dos votos dos partidos minoritários nos diversos distritos, importa no sufocamento dessas 
minorias, levando ao sistema concentrador e autoritário do regime bipartidário. 
Os argumentos em favor do voto distrital como forma de evitar o abuso do poder econômico nas 
eleições não procedem, porque é muito mais fácil o domínio econômico num pequeno distrito do que 
num Estado. 
Parecer:   
   Pela rejeição, conforme parecer proferido na emenda 00351-9. 
 
 
   EMENDA:01502 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Altera a redação do parágrafo 2o, art. 96:  
§ 2o. - O número de Deputados por Estado ou  
Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente à população, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado o  
Distrito Federal tenha menos de doze ou mais de  
sessenta Deputados. 
Justificativa:  
Impõe-se o estabelecimento de um número mínimo de 12 (doze) Deputados por Estado e pelo 
Distrito Federal para manter uma relação de equilíbrio com as unidades federativas mais fortes 
politicamente. 
O sistema atual, com o número de oito Deputados, não dá aos Estados menores e ao Distrito Federal 
condições de lutar, no mesmo nível, pelas suas reinvindicações, pois eles sempre são massacrados 
nas votações por um número excessivamente elevado de Estados mais populosos e mais ricos. 
É uma questão de isonomia e Justiça. Não se pretende com isso, evidentemente, resolver o 
problema, mas atenuá-lo e torná-lo menos traumático. 
 
 
   EMENDA:01522 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 96 § 2o.  
O § 2o. do Art. 96 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 96 ....................................  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente ao número de  
eleitores inscritos, com os ajustes necessários  
para que nenhum Estado ou Distrito Federal tenha  
menos de oito representantes. 
Justificativa: 
Feito o recadastramento, não se pode mais duvidar do alistamento eleitoral. Se a representação é 
proporcional e o voto deferido, apenas, aos alistados, o sistema adotado deve refletir a vontade dos 
cidadãos, dos eleitores, e não da população.  
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   EMENDA:01582 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 96.  
O art. 96 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quatrocentos e oitenta e seis representantes  
do povo eleitos, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, pelo voto direto, secreto e  
proporcional, em cada Estado, Território e  
Distrito Federal, na forma que a estabelecer. 
Justificativa:  
O sistema proporcional ainda é o que mais se ajusta à realidade brasileira. Sem estruturação 
partidária sólida e com o poder econômico influenciando no resultado das eleições não se pode 
cogitar de sistema distrital. No primeiro caso, a lista partidária poderia refletir uma ditadura do partido 
e, no segundo, a redução da eleição no âmbito territorial do distrito poderá facilitar o abuso do poder 
econômico. 
Em ambas as hipóteses o princípio da representatividade ficará comprometido. 
Parecer:   
   Pela rejeição, pelos mesmos motivos expostos no exame da emenda no. cs00351-9 
 
 
   EMENDA:01688 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se, no caput do art. 96 do anteprojeto, a palavra "misto". 
Justificativa: 
Entendemos que este é uma das raras oportunidades que o Brasil tem para implantar um sistema de 
votação distrital puro, como instrumento poderoso de regeneração do processo eleitoral. 
Se se admite o sistema proporcional gerou tantas e tamanhas distorções na representatividade 
popular, parece contraditório mantê-lo para a escolha de metade da Câmara dos Deputados, metade 
das Assembleias Legislativas e, agora ou no futuro, metade das Câmaras Municipais. 
Seria sustentar uma situação anômala, que todos pretendem eliminar. 
Como admitimos, de plano, número par para a representação mínima à Câmara dos Deputados – oito 
para Estados e quatro para Territórios – e como o número de distritos eleitorais, em cada Estado, 
será igual ao de representantes à Câmara dos Deputados, é irrelevante ser ele par ou ímpar: 23 os 
Deputados Estaduais de um Estado, 23 serão os distritos. Fixado, também, de antemão, que o 
número de Deputados Estaduais será o dobro do de Federais, dividindo-se o distrito em dois 
subdistritos, qualquer que seja o número de Deputados Federais, o de Estaduais será sempre par. 
O sistema distrital simples reforça não apenas a representatividade, mas também os organismos 
partidários que a catalisam, contribuindo para a operacionalidade das maiorias governamentais. 
 
   EMENDA:01701 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.)  
Dê-se ao "caput" do art. 96, do anteprojeto  
do Relator da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até quinhentos representantes do povo, eleitos,  
dentre cidadãos maiores de vinte e um anos e no  
exercício dos direitos políticos, pelo sistema  
distrital misto, voto majoritário, direto, secreto  
e proporcional, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. ...................................... 
Justificativa: 
A emenda altera o quantitativo máximo para composição da Câmara dos Deputados e a idade 
mínima para sua eleição. 
487 é o número atual de representantes do povo; elevando-se para 500 esse quantitativo dá-se logo 
uma pequena margem de acréscimo para, chegando-se a um número redondo e máximo, poder-se 
fazer os reajustes necessários em função do aumento da população ou de uma futura e possível 
redivisão territorial, sem que haja necessidade de reduzir os atuais quantitativos mínimos (8) e 
máximo por Estado, ou por Território (4).  
A elevação da idade mínima de 18 para 21 anos, como requisito para o cidadão candidatar-se a 
Deputado, justifica-se pela própria relevância da função, que só deveria ser assumida por pessoas 
em plena maioridade, a qual só é obtida, segundo os costumes e os padrões legais do nosso país, 
aos 21 anos. 
 
 
   EMENDA:01702 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 96  
Suprimir do art. 96 a locução - "de até quatrocentos e oitenta e sete". 
Justificativa: 
O art.96 passa a ter a seguinte redação: “A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do 
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício dos direitos políticos, pelo 
sistema distrital misto, voto majoritário, direito, secreto e proporcional, em cada Estado, Território e no 
Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer”. 
Não se pode prefixar o número dos representantes do povo, uma vez que deverão ser criadas novas 
unidades Federativas. Logo, haveria, em consequência, redução do número de parlamentares em 
alguns Estados, o que redundaria em inútil inquietação de deputados. Convém deixar ao critério 
normativo legal o número de parlamentares, inclusive e por consequência da aplicação dos 
parágrafos do artigo ora emendado. 
 
   EMENDA:01727 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Comissão de Sistematização.  
Exclua-se do § 2o. do art. 96 a expressão "ou mais de sessenta." 
Justificativa: 
A limitação do número de Deputados prejudica a proporcionalidade das bancadas Federais. 
 
 
   EMENDA:01869 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Modifique-se as redações, respectivamente,  
dos art. 96, seus parágrafos 2o. e 3o. e  
parágrafos 1o. e 2o. do art. 97 para as seguintes:  
"Art. 96. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até 243 representantes do povo, eleitos dentre  
cidadãos maiores de 18 anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema Distrital Misto,  
voto majoritário, direto, secreto e proporcional,  
em cada Estado, Território e no Distrito Federal,  
na forma que a lei estabelecer.  
............................................  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população  
com ajustes necessários para que nenhum Estado ou  
o Distrito Federal tenha menos de 4 (quatro) ou  
mais de 30 (trinta) Deputados.  
§ 3o. Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada território elegerá dois Deputados."  
"Art. 97. ..................................  
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal  
elegerão dois Senadores, com mandato de 5 (cinco) anos.  
§ 2o. A representação de cada Estado e do  
Distrito Federal será renovada de cinco em cinco  
anos, alternadamente." 
Justificativa: 
Pretende-se reduzir o número de Deputados e Senadores que compõe o Congresso Nacional. 
Não é concebível que num país que atravessa conjuntural crise econômico-financeira tenha 
parlamentares em número superior ao existente na maioria dos outros países. 
 
 
   EMENDA:01999 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 96  
O Artigo 96 do anteprojeto, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 96 A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, em cada Estado, Território e  
no Distrito Federal, na forma que a lei  
estabelecer. 
Justificativa: 
É desnecessário dizer que uma Constituição que se propõe a ser duradoura não pode estabelecer 
limites para a Câmara dos Deputados. 
Se o Brasil, no futuro tiver mais dez estados, este artigo estará desatualizado. Além disso, o próprio 
Parágrafo 2º do Artigo 96 diz que compete a Justiça Eleitoral estabelecer o número de Deputados por 
Estado ou pelo Distrito Federal. 
 
 
   EMENDA:02267 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao art. 96 do anteprojeto, a seguinte redação:  
Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõem-se  
de até quatrocentos e oitenta e sete  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de vinte e um anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema distrital misto,  
voto majoritário, direto, secreto e proporcional,  
em cada Estado, Território e no Distrito Federal,  
na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa:  
Achamos por bem a apresentação da presente Emenda, estipulando a idade mínima de 21 anos para 
a Assunção ao cargo de Deputado Federal, não só pela imaturidade político-representativa do jovem 
de 18 anos bem como para que haja uma coerência mínima entre a Câmara e o Senado para o qual 
estipula-se uma idade mínima de 35 anos. 
 
EMENDA:02294    REJEITADA  
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
    ANTONIO MARIZ (PMDB/PB)    
Texto: 
Dê-se  à  parte  final  do  art.  96,  após a 
expressão "no exercício dos direitos políticos", a 
seguinte redação: 
                "...pelo voto direto, secreto e proporcional, 
           em cada Estado, Território e Distrito Federal." 
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Justificativa:   
Procura-se garantir a representação partidária proporcional. Na verdade, o sistema eleitoral 
proporcional revelou-se no curso da história política dos povos o melhor instrumento para a 
realização democrática, assegurando a representação das minorias e, por esse meio, o 
pluripartidarismo. 
Em contraposição a esse, o sistema distrital majoritário, uma invenção conservadora das classes 
dominantes, sufoca as manifestações inovadoras da sociedade, elimina os partidos de maior 
conteúdo ideológico, levando as atividades políticas ao bipartidarismo que, na verdade, mascara 
autêntico unipartidarismo. Ainda há pouco, de passagem pelo Brasil, afirmava o escritor americano 
Core Vidal, em entrevista à imprensa, que os Estados Unidos estavam reduzidos ao partido único, 
tamanhas as similitudes, tal a identidade entre conservadores e democratas. 
PARECER 
  Pela rejeição, pelos mesmos motivos expostos no exame da emenda no. cs00351-9 
 
 
  EMENDA:02428    REJEITADA 
   Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
    VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ)    
Texto: 
         Emenda Substitutiva 
                Dispositivo Emendado: Art. 96 
                Substitua-se as palavras "Sistema distrital 
           misto, voto  majoritário..."   do  art.  96  pelas 
           "voto direto, decreto e proporcional". 
Justificativa:   
O voto proporcional foi a decisão tomada pela Comissão II, art. 2º e Comissão I, artigo 5º, inciso I, 
alínea c. 
PARECER 
  Pela rejeição, pelos mesmos motivos expostos no exame da emenda no. cs00351-9. 
 
 
   EMENDA:02703 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se a redação do artigo 96 no  
anteprojeto, pela seguinte:  
"A Câmara dos Deputados compõe-se de até  
quinhentos e cinquenta representantes do povo, com  
mandato de quatro anos, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício de seus  
direitos políticos, pelo sistema distrital misto,  
voto majoritário, direto, secreto e proporcional,  
em cada Estado, no Distrito Federal e nos  
Territórios, na forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população e  
à área Territorial de cada unidade da Federação,  
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de modo que nenhuma delas tenha mais de sessenta  
ou menos de oito Deputados.  
§ 2o. - Cada Território, exceto o de Fernando  
de Noronha, elegerá quatro Deputados". 
Justificativa:  
No curso da história brasileira os Estados federados menos desenvolvidos e, por via de 
consequência, menos populosos, têm sido vítima de um profundo abandono, de um esquecimento 
premeditado e de uma falta de respeito humilhante. 
Isso tem acontecido, por parte de quase todos os governos brasileiros, porque esses Estados não 
possuem força política capaz de sensibilizar ou de pressionar o poder central no sentido do 
atingimento de determinadas metas ou do atendimento de determinadas reivindicações que 
encarnam justos anseios e legítimas aspirações desenvolvimentistas de seu povo. 
E é exatamente por isso que hoje se verifica, no país, uma descomunal diferença no processo de 
desenvolvimento das suas cinco regiões econômicas. Resulta meridianamente cristalino o profundo 
abismo econômico entre elas. Enquanto o Sul e o Leste experimentam um invejável processo de 
desenvolvimento, o Centro-Oeste, o Nordeste e a Amazônia se debatem no cadinho de suas 
dificuldades, de seus problemas, de suas angustias e de sua quase desesperança, justamente 
porque o poder central concentra a maior parte dos seus investimentos exatamente nas regiões mais 
desenvolvidas. 
Só as migalhas do orçamento nacional, só os restos de recursos é que são canalizados para os 
Estados pobres e sem população expressiva, daí não surgirem neles fatores de atração da população 
para esses territórios, fato que agrava até os problemas já existentes nos Estados desenvolvidos, já 
que para lá, em busca de um eldorado inexistente, se dirigem verdadeiras massas humanas que 
fazem inchar mais ainda as grandes metrópoles, comprometendo de forma acentuada o seu processo 
educacional, de assistência à saúde, de urbanismo, de sanitarismo, de lazer e de oferta de trabalho. 
Esse quadro resulta agravado pelos sérios problemas sociais que existem hoje nas grandes 
metrópoles do país, onde as populações carentes se debatem diante da fome, da miséria e do 
sofrimento. Os jovens, tangidos pela necessidade de comer, enveredam pelo caminho do crime; as 
moças vendem o próprio corpo para satisfazerem as suas necessidades de alimentação; moças e 
rapazes honestos se dirigem para o caminho do tóxico e, por via de consequência, para o crime, 
justamente por falta de ocupação e de trabalho. 
Tudo isso acontece porque a Constituição federal vigente, assim como todas as anteriores, sempre 
estabeleceram que a representação do povo dos Estados na Câmara Federal deve ser estabelecida 
“PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO DE CADA ESTADO” (art. 39, § 2º). Como se vê, a 
população é o único critério estabelecido para fixação da representação do Estado junto á Câmara 
dos Deputados. Isso é absolutamente injusto para os Estados que possuem uma área territorial 
expressiva e com uma população rarefeita. E por ser injusto, não pode esse sistema ser adotado na 
Constituição que estamos elaborando, especialmente porque se pretende, através dela, eliminar as 
mazelas que emperram a desenvolvimento nacional e comprometem a sorte de quantos habitam os 
Estados menos desenvolvidos do país. 
E é exatamente por essa razão que, como representante do Amazonas nesta Assembleia Nacional 
Constituinte – com certeza o Estado mais atingido por essa norma constitucional vigente – me atrevi 
a apresentar a presente PROPOSTA CONSTITUCIONAL, através da qual pretendo inserir no novo 
texto constitucional a obrigatoriedade de a representação do povo dos Estados junto à Câmara Baixa 
do país ser fixada “PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO E A ÁREA TERRITORIAL DE CADA 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DE MODO QUE NENHUMA DELAS TENHA MAIS DE CINQUENTA OU 
MENOS DE OITO DEPUTADOS”. 
Com essa proposta, pretendo não só munir os Estados pobres e despovoados de um maior peso 
político junto ao Governo central, mas, sobretudo, estabelecer um maior equilíbrio no seio da 
Federação, com o objetivo fundamental de, com esse novo quadro político, se poder desenvolver 
harmonicamente o país, com a ocupação econômica especialmente da Amazônia, para que, depois 
disso, se possa alimentar a esperança de solvermos a terrível dívida externa que nos atormenta e 
solapa as bases de qualquer Plano Econômico visando o desenvolvimento do País. 
Entendo que os meus prezados colegas constituintes não devem pensar apenas no Brasil de hoje. 
Temos que pensa-lo a nível do terceiro milênio que se está aproximando. Temos que pensar no 
Brasil como a futura grande potência mundial. Para isso entretanto temos que pensar seriamente no 
redimensionamento das forças políticas nacionais como mecanismo de equilíbrio do desenvolvimento 
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com o a qual sonhamos e, sobretudo, como mecanismo de estabilidade no processo democrático 
pelo qual lutamos. 
 
 
   EMENDA:02791 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 96  
Suprimam-se do Artigo 96 as seguintes palavras:  
"sistema distrital misto" e majoritário". 
Justificativa:  
O objetivo é manter o sistema de eleição proporcional para deputado, já consagrado na política 
brasileira, preservando-se o sistema majoritário para a eleição de senador. 
 
 
   EMENDA:02978 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Anteprojeto da  
Comissão de Sistematização  
Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, em razão de um deputado  
para cada 200.000 habitantes ou para fração  
superior a 100.000, eleitos dentre cidadãos  
maiores de vinte e um anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema distrital misto,  
voto majoritário e proporcional, direto e secreto,  
em cada Estado, Território e no Distrito Federal,  
na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa:  
Fixar-se o número de Deputados em uma Constituição, é temos certeza que, daqui a alguns anos, 
termos que emendar a Constituição. 
Como exemplo, podemos citar três Constituições: 
- A da Espanha fixa, em seu artigo 68: “O Congresso compõe-se de um mínimo de trezentos e um 
máximo de quatrocentos Deputados,.....”. 
- A da República Federal da Alemanha, no artigo 39 que trata do Parlamento Federal, não fixa o 
número. 
- A da Itália, fixa em seu artigo 56 que há um Deputado para cada 80.000 habitantes ou para fração 
superior a 40.000. 
- A da França, em seu artigo 24 que trata do assunto, não é fixado o número de Deputados. 
Quanto à idade, julgamos também que a mínima não deve ser 18 anos. 
A Constituição da Itália fixa, no artigo 24, em 25 anos a idade mínima para o Deputado. A da França 
e da Espanha, Omitem. Já na da República Federal da Alemanha, em seu artigo 38, que trata do 
Parlamento Federal, encontramos: “É eleitor quem tiver completado 18 anos de idade; é elegível 
quem tiver atingido a idade estabelecida para a maioridade”. Tal redação demonstra que a idade 
prevista para o Deputado, não é de 18 anos. 
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Se em países que estão em estágios culturais superiores ao Brasil exige-se idade superior à prevista 
no Anteprojeto da Comissão de Sistematização, não me parece lógico adotarmos a idade de 18 anos 
em nossa Constituição, quando se prevê 35 anos como o mínimo para os Senadores. 
 
 
   EMENDA:03065 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto de Constituição  
Emenda supressiva  
Suprimir do art. 96 as seguinte expressões:  
"sistema distrital misto" e a palavra  
"majoritário". 
Justificativa:  
Na realidade, não podemos aceitar o sistema distrital misto e muito menos o sistema distrital. No 
passado, não muito remoto, o Legislador eliminou do texto Constitucional o voto distrital. 
Havia razões para eliminar esse processo e hoje há razões para impedir que se instale o voto distrital, 
mesmo que misto. 
Enumerar aqui os motivos demandaria páginas. Entretanto devo dizer que: 
I – o poder econômico exercerá em área definida sua pressão, com muito mais força. 
II – a luta ideológica, programática, ampla, darão lugar ao “despachante de luxo”. 
III – as categorias profissionais, civis e militares perderão seus arautos e defensores, mesmo que 
leais. 
IV – os coronéis dos currais eleitores prevalecerão e procurarão anular a luta dos defensores do 
povo, aplicando seus métodos para manter os currais. 
Ouso trazer para este debate, “a Lei da atração das massas”, isto é: “a massa atrai a massa na razão 
direta de sua intensidade e na razão inversa do quadrado das distâncias”. 
É difícil ao Poder Econômico exercer influência enquanto se alarga o campo de ação do candidato 
mais fraco economicamente. 
O discurso, a mensagem, o parlamentar, não conta no sistema distrital. 
Fixemo-nos, pois, no proporcional. 
 
 
   EMENDA:03330 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 96  
Inclua-se o seguinte artigo 96 ao  
anteprojeto, renumerando-se os demais:  
Art. 96 - Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução da Câmara dos  
Deputados, hipótese em que, com a posse dos  
Deputados após as eleições extraordinárias, será  
iniciado novo período quadrienal. 
Justificativa:   
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Originalmente § 1º do artigo 96, o artigo proposto, por sua dimensão genérica, não se refere apenas à 
Câmara dos Deputados, mas também ao Senado Federal. Não pode se constituir por isso, em 
parágrafo de artigo específico da Câmara dos Deputados. 
Por essa razão, cabe também suprimir o atual § 1º do artigo. 
 
 
   EMENDA:03379 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 96  
Inclua-se o seguinte artigo 96 do  
anteprojeto, renumerando-se os demais:  
Art. 96 - Será de dois anos o mandato do  
membro da Mesa de cada Câmara, vedada a reeleição  
na mesma legislatura. 
Justificativa:  
A presente emenda visa a suprir lacuna observada no anteprojeto, no que se refere à eleição e ao 
mandato do membro das Mesas do Senado Federal e Câmara dos Deputados. 
 
 
   EMENDA:03380 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 96, § 1o.  
Suprima-se o § 1o. do artigo 96, renumerando-se os demais. 
Justificativa:   
Emenda por mim proposta recomenda a transformação do presente parágrafo em artigo, por 
impertimento ao artigo 96, dada a sua generalidade. 
Com efeito, o dispositivo não se refere à Câmara dos Deputados, mas também ao Senado Federal. 
 
 
   EMENDA:03619 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 96  
Seja dado ao art. 96, a seguinte redação:  
Art. 96. A Câmara dos Deputados compõem-se de  
até quatrocentos e oitenta e sete representantes  
do povo, eleitos dentre os cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
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políticos, pelo sistema proporcional, em cada  
Estado, território e no Distrito Federal, na forma  
que a lei estabelecer. 
Justificativa:  
A Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, ao concluir os seus 
trabalhos, entendeu que os cargos legislativos seriam preenchidos pelo sistema proporcional. 
Embora admita que o tema guarda uma vinculação mais especifica com a Comissão Temática que 
tratou do Sistema Eleitoral, forçoso se torna reconhecer que o Eminente Relator, ao organizar o 
Anteprojeto, obedecendo a critérios próprios, privilegiando o texto que lhe pareceu mais adequado. 
De qualquer maneira, em sendo os textos conflitantes, entendo não ser razoável prestigiar um texto, 
em detrimento de outro, mormente porque estou convencido de que o sistema proporcional encontra 
o acolhimento da maioria dos integrantes da Assembleia Nacional Constituinte. 
Assim, tem a presente Emenda a finalidade de trazer de volta ao debate o Sistema Eleitoral que há 
de prevalecer no Brasil, considerando que o Ilustre Relator da Comissão de Sistematização, ao invés 
de compatibilizar o texto, optou pelo sistema que lhe pareceu mais adequado e conveniente para o 
país. 
Convém, por último, acrescentar que, uma vez acolhida a presente Emenda, deverão ser feitas as 
modificações decorrentes, em todos os Parágrafos do Artigo 96. 
 
   EMENDA:03801 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 96  
Suprima-se do anteprojeto:  
Art. 96 - suprima-se a expressão distrital misto 
Justificativa:  
Transplantar experiências estrangeiras sem submetê-las à crítica das condições históricas brasileiras 
quase sempre redunda num fracasso político. Em quaisquer das suas modalidades, o voto distrital 
fortalece a atuação do poder econômico no processo eleitoral em detrimento da livre expressão do 
voto popular, além de criar currais eleitorais. 
 
 
   EMENDA:04316 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 anteprojeto do relator  
Designe-se como "Disposições Gerais" a Seção  
I, do Capítulo I do Título V, procedendo-se ao  
seguinte deslocamento de disposições:  
I - Passe o art. 96 a encabeçar a Seção III,  
da Câmara dos Deputados e o art. 97 a Seção IV, do  
Senado Federal;  
II - transplantem-se os art. 102, 104 e 105,  
para a Seção I, das Disposições Gerais" 
Justificativa:  
A presente emenda visa tão só atender a um objetivo de sistematização que é o da localização, em 
seu posicionamento adequado, das disposições supra apontadas, além de alterar, como proposto, a 
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designação da Seção I do Capítulo do Poder Legislativo, que deve conter apenas as disposições 
gerais, isto é, não especificas relativas ao Legislativo. A substituição, como proposto, do designativo 
“Congresso Nacional” justifica-se na razão de que, tudo o que se refere ao Congresso Nacional não 
está contido na Seção I, tanto que a Seção II ainda se refere a ele, embora adstrita às suas 
atribuições. 
O deslocamento dos dispositivos indicados na presente Emenda tem em vista situar como 
disposições gerais as mencionadas, que não respeitam à Câmara ou ao Senado nem dizem respeito 
a atribuições do Congresso Nacional, e a posicionar na Seção respectiva, de cada Casa, todos os 
dispositivos que tenham a ver exclusivamente com cada qual. 
 
   EMENDA:04333 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
- excluir do § 1o. do artigo 96 do  
anteprojeto do Relator, a expressão "após as  
eleições extraordinárias", devendo o dispositivo  
ter a seguinte redação:  
" § 1o. - Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução da Câmara dos  
Deputados, hipótese em que, com a posse dos  
Deputados será iniciado um novo período  
quadrienal. 
Justificativa:  
A dissolução da Câmara dos Deputados ou do parlamento nos regimes parlamentaristas é da 
essência do sistema, como instrumento constitucional de superação das crises políticas. 
As constituições que adotam este sistema de Governo e que consagram a dissolução do parlamento, 
não atribuem às novas eleições caráter de "extraordinariedade", até porque, a dissolução é um dos 
componentes das regras do jogo democrático, e a fixação do mandato tão somente o limite máximo 
para o seu exercício. 
O caráter extraordinário dessas eleições encontra-se na Constituição do Uruguai, donde o relator da 
Subcomissão do Poder Executivo se inspirou, mas que não se adapta ao regime parlamentarista, 
tendo em vista o modelo presidencialista de Governo que consagra. 
O hibridismo introduzido por aquele relatório, sem atender-se a distinção fundamental dos Sistemas 
de Governos pode levar a estas observações constitucionais. 
 
 
   EMENDA:04495 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 96 a seguinte redação:  
"O número de deputados, por Estado e pelo  
Distrito Federal, será fixado pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente à população, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado e o  
Distrito Federal tenham menos de oito ou mais de  
sessenta Deputados. 
Justificativa:  
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Aprimoramento de redação. 
 
 
   EMENDA:04521 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 96 a seguinte redação:  
"Cada legislatura terá a duração de quatro  
anos salvo a dissolução da Câmara dos Deputados,  
hipótese em que, com a posse dos Deputados, uma  
nova legislatura se iniciará". 
Justificativa:  
Aprimoramento da redação, tornada ainda mais conveniente com a supressão do § 2º do art. 178. 
 
 
   EMENDA:04627 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
[...] 
SEÇÃO II  
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Art. A Câmara dos Deputados compõem-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos pelo sistema definido em lei  
complementar, dentre cidadãos maiores de vinte e  
um anos e no exercício dos direitos políticos, por  
voto direto e secreto em cada Estado ou Território  
e no Distrito Federal.  
§ 1o. Cada legislatura durará quatro anos.  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado e  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, para cada legislatura,  
observados os limites fixados na lei a que se  
refere o parágrafo anterior.  
§ 3o. Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território será representado na Câmara por  
quatro Deputados.  
[...] 
Retirada pelo autor. 
Justificativa:  
O texto ora proposto tem por objetivo principal definir o regime de governo e disciplinar o exercício 
das atribuições institucionais inerentes aos órgãos depositários das funções soberanas de Estado. 
REGIME DE GOVERNO: O NEO-PRESIDENCIALISMO OU O PODER PLURALIZADO 
O regime presidencial tem sido, ao longo de nossa história republicana, uma das instituições 
características do sistema constitucional brasileiro. 
Com a proclamação da República, em 1889, inaugurou-se, na prática das instituições brasileiras, a 
observância do modelo presidencial, sob cuja égide passou a estruturar-se o Estado. 
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A crescente expansão dos poderes deferidos ao Presidente da República acentuou-se, 
progressivamente, a cada momento, até atingir, no ordenamento vigente, uma situação de quase 
absoluto desequilíbrio entre os Poderes do Estado, com a consequente degradação institucional do 
Legislativo e do Judiciário. 
O perfil autoritário da Carta Constitucional em vigor refletiu-se na centralização orgânica do Poder, a 
evidenciar a inquestionável supremacia do Executivo em face dos demais órgãos da soberania 
nacional. 
No presente momento histórico, em que se registra a inflexão do processo autoritário de Governo, 
torna-se imperioso parificar o Executivo aos Poderes Legislativos e Judiciário, restabelecendo a 
fórmula clássica, divisada por Locke, Montesquieu e Benjamin Constant, de conter o poder pelo 
próprio poder, num sistema de harmonia institucional, de freios e contrapesos, que permitia, na 
prática do Estado, o controle reciproco entre os poderes da República. 
A proposta, ora submetida à deliberação dos Senhores Constituintes, visa a tornar explicita a 
conformação triangular do poder, nela divisando, de um lado, o conjunto da cidadania (eleitorado), 
cuja vontade atua como fator de legitimação das instituições do Estado, e, de outro, o Legislativo e o 
Governo que detêm o poder por delegação popular. 
A presença inafastável dessa tríade no processo governamental, tal como vem este disciplinado no 
texto proposto, assegura permanente e recíproco controle entre os detentores do poder, 
neutralizando, desse modo, o absolutismo estatal, personificado no Leviathan, tão incompatível com o 
regime democrático das liberdades públicas. 
A proposta substitutiva que ora apresento não institui um regime parlamentar de governo e nem 
confere ao Poder Executivo uma estrutura dualista, que compartilhe as atribuições inerentes à Chefia 
de Estado e à Chefia de Governo entre o Presidente da República e o Primeiro Ministro. 
O texto preconiza um Executivo monocrático, em que as funções de Estado e de Governo acham-se 
concentradas no Presidente da República, que as exercerá com o auxílio de Conselho de Ministros. 
Para obstar, no entanto, o controle hegemônico do processo de governo, pelo Presidente da 
República, a proposta limita-lhe a ação política, na esfera de condução dos negócios da 
Administração Federal, cuja chefia incumbirá ao Primeiro Ministro, auxiliado pelo Conselho de 
Ministros, cujas resoluções serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Mais 
ainda: os atos do Presidente da República, que versarem questão resolvida pelo Conselho de 
Ministros, deverão ser referendados, como condição de sua validade e eficácia, pelo Primeiro Ministro 
e pelo Ministro competente. 
Nota-se, aí, a instituição, na própria esfera do Poder Executivo, de um sistema de controle horizontal 
intraorgânico, suficientemente apto a inibir o absolutismo da vontade presidencial. 
A sujeição do Presidente da República ao princípio da colegialidade constituirá a mais eficiente 
garantia de participação democrática do colégio ministerial no processo decisório de governo. 
O princípio da colegialidade refletirá, de modo inequívoco, a primazia da vontade majoritária, a única 
que pode e deve prevalecer nos órgãos coletivos. A vontade da maioria dos Ministros de Estado 
passará a revestir-se de uma relevância juridicamente mais intensa. 
O governo, portanto, passa a ser, na organização constitucional brasileira, o espaço político-
administrativo do poder pluralizado. 
O colégio ministerial deixa de constituir mero corpo de auxiliares diretos do Presidente da República. 
Os Ministros de Estado, nos termos deste Substitutivo, “ganham espaço, autonomia e multiplicam-se 
os senhores de soluções” (v. HINDEMBURGO PEREIRA DINIZ, “A Monarquia Presidencial”, p.126, 
1984, Ed. Nova Fronteira). 
A análise do texto que ora submeto à Assembleia Nacional Constituinte permite vislumbrar que, nele, 
se contém clara reação à estrutura de poder singular na esfera do Executivo. 
E é neste ponto, precisamente, que reside um dos aspectos mais importantes da proposta inclusa, 
que institucionaliza mecanismos específicos de contenção do poder presidencial, ensejando tanto ao 
Conselho de Ministros como ao Congresso Nacional uma decisiva participação no processo de 
governo. 
Os procedimentos de fiscalização estabelecidos neste Substitutivo, disciplinadores das relações 
interorgânicas na esfera do Executivo (Presidência da República/Conselho de Ministros) e daquelas 
que se processam no plano interorgânico, entre o Executivo e o Legislativo, respondem à 
necessidade de solucionar, no domínio da Constituição e sob o império das regras que dela emanam, 
qualquer possível conflito institucional pelo controle do poder. 
A RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
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Este Substitutivo, de outro lado, consubstancia normação pertinente à responsabilidade do Chefe do 
Executivo. 
Um dos aspectos centrais do regime presidencial de governo é a definição da responsabilidade do 
Presidente da República. 
Esta proposta encerra a disciplina normativa do tema referido, explicitando a dupla responsabilidade 
do Chefe do Poder Executivo da União, quer no plano político-administrativo, quer na esfera penal 
comum. 
O texto projetado identifica os valores políticos, éticos e jurídicos que a ordem constitucional deseja 
ver preservados. 
E define, ainda, a ordem procedimental a ser observada no processamento de denúncias formuladas 
contra o Presidente da República, que terá, como hoje ocorre, o Senado Federal e o Supremo 
Tribunal Federal como os seus juízes naturais nos crimes de responsabilidade e nos ilícitos penais 
comuns, respectivamente. 
A proposta mantém o procedimento escalonado, que se dicotomiza em fases sucessivas, 
abrangentes do judicium accusations (Câmara dos Deputados) e do judicium causae (Senado 
Federal, nas infrações político-administrativas, e Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais). 
Dentre os pontos inovadores, há um que merece atenção. 
Trata-se de regra que confere inviolabilidade ao Presidente da República, que não poderá sofrer, nos 
ilícitos penais, qualquer tipo de prisão enquanto não sobreviver, em caráter definitivo, sentença penal 
condenatória. 
PERFIL DO MODELO NEO-PRESIDENCIAL 
O texto ora apresentado à consideração dos Senhores Constituintes, fiel à tradição republicana 
brasileira, concentra, no Presidente da República, a dupla condição de que ele, hoje, está investido: a 
de Chefe de Estado e a de Chefe de Governo. 
A nova disciplina constitucional do Poder Executivo, subjacente um novo modelo presidencial, 
pretende institucionalizar um regime de governo, em que as atribuições executivas, na esfera dos 
negócios pertinentes à Administração Pública, se apresentem funcionalmente repartidas entre o 
Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros. 
O perfil deste modelo neo-presidencial assenta-se, fundamentalmente, nos seguintes pontos: 

(1) Unidade de Chefia (Estado e Governo) na pessoa do Presidente da República; 
(2) Investidura no ofício presidencial por sufrágio universal e voto popular, direto e secreto; 
(3) Mandato do Presidente da República limitado a um quinquênio, vedada a possibilidade de 

recondução para o período imediato subsequente; 
(4) Extinção da figura do Vice-Presidente da República; 
(5) Eleição indireta do Presidente da República, pelo Congresso Nacional, na hipótese singular 

de vacância de seu cargo nos dois últimos anos de seu mandato; 
(6) Possibilidade de consultas plebiscitárias, por iniciativa presidencial, vinculando-se, o Chefe do 

Executivo e os demais poderes da República, aos resultados proclamados; 
(7) “recall” de decisões judiciais, mediante proposta do Presidente da República ao Poder 

Legislativo, que, ratificando por dois terços dos votos dos membros que o compõem, poderá 
tornar insubsistente decisão do STF, declaratório de inconstitucionalidade de lei federal, 
reputada de grande interesse social; 

(8) Instituição do Conselho de Ministros, a ser constituído, obrigatoriamente, no mínimo, de um 
terço de congressistas; 

(9) Direção do Conselho de Ministros pelo Primeiro-Ministro, que será nomeado pelo Presidente 
da República dentre os cidadãos que preencham os requisitos para investidura no cargo de 
deputado federal. 

(10)  Nomeação dos Ministros de Estado pelo Presidente da República, mediante indicação feita 
pelo Primeiro-Ministro, excetuados os Ministros Militares e das Relações Exteriores, imunes 
ao juízo congressual de censura, que serão nomeados, livremente, por decisão presidencial. 
Ressalta-se, neste ponto, que os Ministros de livre nomeação exercem atribuições que, por 
sua natureza mesma, compreendem-se no alcance do desempenho presidencial de suas 
funções de Estado (relações internacionais e defesa da comunidade estatal). Os Ministros 
militares sempre exerceram, na tradição brasileira, postos de comando. O modelo 
constitucional brasileiro outorga ao Presidente da República o comando supremo das Forças 
Armadas, competindo aos Chefes militares, dentro do princípio hierárquico que lhes impõe o 
dever de lealdade e de obediência, plena sujeição ao seu comandante – em – chefe. Não 
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teria sentido, destarte, que, nesse plano, houvesse interferência externa de um outro Poder, 
que gerasse, até, a interrupção dessa relação entre comandante e comandados. 

(11)  Na composição do Conselho de Ministros, o Presidente da República deverá observar os 
resultados das eleições gerais para o Congresso Nacional; 

(12)  Outorga de competência ampla ao Conselho de Ministros, nas matérias relacionadas à 
condução dos negócios da Administração Federal; 

(13)  Necessidade de referenda ministerial, como condição de validade e de eficácia dos atos do 
Presidente da República; 

(14)  Sujeição do Conselho de Ministros, sempre na pessoa do Primeiro Ministro, ao juízo de 
censura da Câmara dos Deputados que se formalizará através de moção aprovada pelo voto 
da maioria absoluta dos congressistas. Os Ministros de livre nomeação do Presidente da 
República não estarão sujeitos a qualquer voto de censura; 

(15)  Possibilidade de dissolução da Câmara dos Deputados, por determinação presidencial, após 
a terceira censura na mesma sessão legislativa; 

(16)  Convocação de eleições extraordinárias, na hipótese do item precedente, reiniciando-se em 
consequência, e após constituída a Câmara dos Deputados, uma nova legislatura (período 
quadrienal); 

(17)  Previsão dos crimes de responsabilidade (infrações político-administrativas) do Presidente 
da República. 

O PODER LEGISLATIVO: A NECESSIDADE DO SEU FORTALECIMENTO 
A necessidade de impor limitações jurídicas ao exercício do poder estatal e a exigência de preservar, 
em benefício da pessoa, o regime das liberdades públicas situam-se na gênese do processo de 
organização democrática e constitucional do Estado. 
O constitucionalismo, como processo e como movimento, projetando-se numa dimensão político-
administrativo, tornou-se responsável, a partir  de século XVIII, pela instauração de uma ordem 
normativa, destinada a conter a onipotência do Estado. 
O controle do poder político, segundo adverte LOEWENSTEIN, representa a matéria central de 
qualquer teoria da Constituição. 
A liberdade dos destinatários do poder, numa comunidade estatal concreta, decorre, 
necessariamente, da eficácia do sistema nela instituído, que estabeleça mecanismos de vigilância 
sobre o processo de governo. 
A divisão do poder constitui princípio fundamental de limitação da autoridade estatal. Nela reside a 
garantia mesma de respeito e proteção às liberdades públicas. 
Não foi por outra razão que a Carta Imperial brasileira, de 1.824, assinalou que a divisão dos Poderes 
Políticos constituía o “princípio conservados dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio de 
fazer efetivas as garantias, que a Constituição oferece” (v. art. 9º). 
Mais expressiva, ainda, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela 
Assembleia Nacional Francesa, em 1.789, pois enfatizava que não teria Constituição a Sociedade, na 
qual a garantia dos direitos não estivesse assegurada, e nem a separação de poderes determinada 
(v. art. 16). 
O sentido democrático que deve inspirar o processo de consolidação de nossas instituições repele 
qualquer sistema que gere a concentração de poderes. 
Daí a necessidade, na esfera da divisão funcional do poder, de estabelecer um regramento 
constitucional que confira independência ao Poder Legislativo e permita aos membros nele investidos 
a vigilância sobre o exercício dos demais poderes da República. 
O Poder Legislativo constitui, em essência, o instrumento fundamental do governo representativo. 
É nele que se realiza, em plenitude, o princípio reitor do Estado democrático, cujo poder deriva do 
justo consentimento dos governadores. 
Assim, é imperioso dotar o Poder Legislativo, no Estado brasileiro, de estrutura, garantias e 
mecanismos que o viabilizem a cumprir as três missões fundamentais para as quais foi instituído: 
legislar, representar e fiscalizar. 
Esta proposta objetiva dar concreção efetivas às preocupações que visam a tornar o Legislativo um 
poder verdadeiramente autêntico. 
A emenda consagra na organização do Poder Legislativo, o bicameralismo, sistema que tem sido 
tradicional entre nós, desde a Carta Imperial de 1.824. 
O processo de formação dos atos revestidos de eficácia constitucional e legal vem disciplinado de 
modo significativamente inovador. 
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Ao disciplinar o exercício do poder de reforma, este Substitutivo distingue entre revisão e emenda, 
para efeito de alteração da Carta Política. 
A revisão limitar-se-á às normas materialmente constitucionais, vale dizer, aos preceitos que dispõem 
sobre a estrutura do Estado, a organização do poder, a discriminação das competências estatais e a 
proclamação das liberdade públicas. 
O exercício do poder de reforma, mediante revisão, dar-se-á em procedimento complexo, de rito 
especial, corporificando-se, as alterações dele resultantes, em Ato Constitucional. 
Registre-se que o texto, no que pertine à revisão constitucional, defere legitimidade ativa às 
Assembleias Legislativas dos Estados-membros, nisso estabelecendo uma prática republicana só 
interrompida pelas Cartas de 1937 e de 1969. 
A reforma, mediante emenda, observará rito procedimental menos complexo, embora objetivamente 
mais difícil do que aquele peculiar ao processo de formação das normas meramente legais. 
Estipulou-se, na realidade, uma gradação, para efeito de reforma, no coeficiente de rigidez das 
normas constitucionais, que em função de seu conteúdo, submeter-se-ão a procedimentos 
diversificados de alteração. 
A proposta, enfim, representa um processo significativo no sentido de restabelecer, em toda a 
plenitude, a competência da instituição parlamentar. 
O CONSELHO DA REPÚBLICA 
A atual Emenda, embora mantenha o Conselho da República, preconizado no texto oferecido pelo 
ilustre Deputado Bernardo Cabral, desenha-se um outro perfil e o investe de funções institucionais 
que o fazem superpor-se à dimensão na qual se acham estruturados os Poderes do Estado. 
Esta proposta visa a institucionalizar, em sede constitucional, o Conselho da República, órgão 
incumbido de coordenar as relações institucionais entre os Poderes do Estado e de velar pela 
harmonia e independência dos órgãos da soberania nacional. 
Sem vínculos formais, que o situem na esfera de qualquer dos Poderes, o Conselho da República 
compõe-se, dentre outros membros, dos Chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário. 
As magnas prerrogativas do Conselho da República investem-no na competência de velar pela 
harmonia, separação e independência dos Poderes da União, e pela intangibilidade do princípio da 
federação. 
Note-se que o Conselho da República acha-se, de certo modo, pelo que nesta proposta se contém, 
investido de virtual poder moderador, cumprindo-lhe exercer, na definição de PIMENTA BUENO, “a 
suprema inspeção da nação”. 
O Conselho da República, enquanto depositário dessa suprema prerrogativa, converter-se-á no 
arbitro constitucional dos conflitos entre os Poderes Políticos, velando, incessantemente, para que se 
lhes preserve a independência, o equilíbrio e a harmonia. 
 
 
   EMENDA:04903 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quatrocentos e oitenta e sete representantes  
do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, pelo voto direto, secreto e  
proporcional, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal. 
Justificativa:  
Segundo a tradição histórica brasileira, o sistema eleitoral é tratado no âmbito do capítulo do Poder 
Legislativo. Assim, é coerente priorizarmos a redação adotada pela Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, a qual, além do mais, mantém uma outra tradição histórica brasileira 
, da eleição dos deputados federais pelo voto proporcional, muito mais adequado à nossa realidade, 
além de assegurar uma maior politização das eleições, ameaçada pelo paroquialismo do voto distrital. 
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Parecer:   
   Pela rejeição, conforme parecer proferido na emenda 351-9. 
 
 
   EMENDA:04952 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   I - Inclua-se no Capítulo V do Anteprojeto da Constituinte a Seção II, "Do Sistema Eleitoral",  
que passa a ter a seguinte redação:  
Seção II  
Do Sistema Eleitoral  
Art. 30. O sufrágio é universal e o voto direto e secreto.  
Art. 31. São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contem dezoito anos ou mais,  
alistados na forma da lei.  
§ 1o. O alistamento e o voto são  
obrigatórios, salvo para os analfabetos, os  
maiores de setenta anos e os deficientes físicos.  
§ 2o. Não podem alistar-se eleitores os que  
não saibam exprimir-se na língua nacional e os que  
estejam privados, temporária ou definitivamente,  
dos seus direitos políticos.  
§ 3o. São elegíveis os alistáveis, na forma  
desta Constituição e da lei.  
Art. 32. Os militares são alistáveis, exceto  
os conscritos, durante o período de serviço  
militar obrigatório.  
Art. 33. Lei complementar estabelecerá os  
casos de inelegibilidade e os prazos de sua  
cessação, tomando em conta a vida pregressa dos  
candidatos, a fim de proteger:  
I - o regime democrático;  
II - a probidade administrativa; III - a  
normalidade e legitimidade das eleições, contra a  
influência do poder econômico ou o abuso do  
exercício de função, cargo ou emprego públicos da  
administração direta ou indireta;  
IV - a moralidade para o exercício do mandato.  
§ 1o. São elegíveis os militares alistáveis  
de mais de dez anos de serviço ativo, os quais  
serão agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos só são  
elegíveis casos se afastem espontaneamente da atividade.  
§ 2o. São exigidos, como condição de  
elegibilidade, a filiação partidária e o domicílio  
eleitoral na circunscrição, pelo prazo mínimo de  
seis meses.  
Art. 34. O Presidente da República será  
eleito na forma desta Constituição, até noventa  
dias antes do termo do mandato de seu antecessor.  
§ 1o. Considerar-se-á eleito o candidato que  
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obtiver maioria absoluta de votos.  
§ 2o. Se nenhum candidato alcançar essa  
maioria, renovar-se-á a eleição, dentro de  
quarenta e cinco dias depois de proclamado o  
resultado da primeira. Ao segundo escrutínio  
somente concorrerão os dois candidatos mais  
votados no primeiro, sendo eleito o que reunir a  
maioria dos votos válidos.  
§ 3o. Ocorrendo desistência entre os dois  
candidatos mais votados, sua substituição caberá  
ao terceiro mais votado, e assim sucessivamente.  
§ 4o. Considerar-se-á eleito o candidato a  
Vice-Presidente da República em virtude da eleição  
do candidato a Presidente com ele registrado.  
§ 5o. É de cinco anos o mandato do Presidente  
e do Vice-Presidente da República.  
§ 6o. Não será permitida a reeleição do  
Presidente e Vice-Presidente da República, dos  
Governadores e Vice-Governadores, dos Prefeitos e  
Vice-Prefeitos.  
§ 7o. Substituirá o Presidente, em caso de  
impedimento, e suceder-lhe-á, em caso de vaga, o  
Vice-Presidente.  
Art. 35. O Governador do Estado será eleito  
até cem dias antes do termo do mandato de seu  
antecessor, na forma dos §§ 1o. e 2o. do artigo  
anterior, para mandato de quatro anos, e tomará  
posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente.  
Parágrafo único. Considerar-se-á eleito o  
candidato a Vice-Governador em virtude da eleição  
do candidato a Governador com ele registrado.  
Art. 36. O Prefeito será eleito até noventa  
dias antes do termo do mandato de seu antecessor,  
aplicadas as regras dos §§ 1o. e 2o. do art. 5o.  
Parágrafo único. Considerar-se-á eleito o  
candidato a Vice-Prefeito em decorrência da  
eleição do candidato a Prefeito com ele  
registrado.  
Perderão o mandato o Governador e o Prefeito  
que assumirem outro cargo ou função na  
administração pública direta ou indireta.  
Art. 38. Cada Estado e o Distrito Federal  
elegerão, pelo sistema majoritário,  
respectivamente, três Senadores, com mandato de  
oito anos.  
Parágrafo único. A representação de cada  
Estado e do Distrito Federal renovar-se-á de  
quatro em quatro anos, alternadamente, por um e  
dois terços.  
Art. 39. Os Deputados Federais e Estaduais  
serão eleitos pelo sistema distrital misto, voto  
majoritário e proporcional, na forma que a lei  
estabelecer.  
II - Renumerem-se as seções deste capítulo e  
os artigos subsequentes, suprimindo-se:  
a) a parte final do Preâmbulo, que reza: "o  
voto é secreto, direto e obrigatório, e as  
minorias terão representação proporcional no  
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exercício do poder político;"  
b) as alíneas a, b, c e d do inciso I do art. 28;  
c) as alíneas a, b, c, d, e, f, g, h do inciso II do art. 28;  
d) as alíneas a e b do inciso III do art. 28;  
e) as alíneas a, b, c, d do inciso IV do art. 28;  
f) os artigos 56, 57, 58, 157, 158 e seus parágrafos;  
h) a parte final do art. 96, que reza: "pelo  
sistema distrital misto, voto majoritário, direto,  
secreto e proporcional em cada Estado, Território  
e no Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer".  
i) no "caput" do art. 97, a expressão:  
"eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o  
princípio majoritário";  
j) o parágrafo 1o. do art. 97. 
Justificativa:  
A Emenda, ora submetida ao exame desta colenda Comissão, a rigor, não inova, nem altera o texto 
que se pretendeu sistematizar. Ela, apenas, reagrupa o que foi dispersado, e nisso alinha-se ao 
objetivo primordial da Comissão sistematizadora. 
Com efeito, a aglutinação dos dispositivos concernentes ao processo eleitoral, num único capítulo ou 
seção, é medida impositiva, já que atende entre, outros, aos seguintes reclamos: 

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

dispersiva e desatenta à sua relevância; 
3) Acolhe decisão dos constituintes da Comissão Temática que, ao dedicarem um capítulo ao 

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

E cabe aqui solicitar a atenção do ilustre Relator desta Comissão para um critério a ser considerado 
sempre, no seu árduo trabalho de sistematizador: onde se impõe opção entre propostas 
concorrentes, há de se dar prioridade aquela oriunda da Comissão Temática específica, cujos 
membros nelas se inscreveram, exatamente por considerarem as matérias nelas analisadas áreas de 
sua especialidade ou de sua experiência mais rica. 
Pelo exposto, espero o acolhimento da Proposição. 
 
 
   EMENDA:05424 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do art. 96, Seção I do  
Capítulo I, do Título V do anteprojeto do Relator,  
dando-se a seguinte nova redação.  
Suprima-se parte do § do art. 96:  
Art. 96 - ..................................  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para nenhum Estado ou  
Distrito Federal tenham menos de oito Deputados. 
Justificativa:  
Nenhuma palavra foi acrescida ou alterado o texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistematização. 
Procuramos, apenas, através de supressão sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio e com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
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___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00241 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 97.  
Suprima-se do Anteprojeto:  
No art. 97, as expressões: "até quatrocentos e oitenta e sete". 
Justificativa:  
O limite de até quatrocentos e oitenta e sete Deputados colide com os dispositivos que visam a 
criação de novos Estados ou a transformação dos territórios em Unidades da Federação, tendo em 
vista que haverá aumento de representantes na Câmara dos Deputados. Assim sendo, a composição 
da Câmara deverá ficar em aberto, usando-se unicamente o critério estabelecido no § 2º do artigo 
que se pretende alterar. Essa é a adequação proposta pela presente emenda, que justifica a sua 
aprovação. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:00320 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. 97  
Dê-se ao art. 97 da Seção I do Capítulo I do  
Título V do projeto a seguinte redação: "Art. 92 -  
A Câmara dos Deputados compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito  
anos e no exercício dos direitos políticos, pelo  
voto direto, secreto e proporcional, em cada  
Estado, Território no Distrito Federal", dada  
pelo art. 2o. do substitutivo aprovado pela Comissão 3. 
Justificativa:  
A alteração proposta visa compatibilizar o texto do anteprojeto com o texto do art. 2º do Substitutivo 
aprovado pela Comissão 3, bem como com idêntico dispositivo aprovado pela Comissão 1, 
consagrando o princípio do voto proporcional para as alterações a cargos legislativos. 
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Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:00409 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: artigo 97, § 3o.  
Suprima-se do projeto da constituição o  
parágrafo 3o. do Artigo 97. 
Justificativa:  
Pretendemos transferir esse dispositivo para as Disposições Transitórias, compatibilizando a proposta 
com os Artigos 49, § 3º e 441, uma vez que entendemos em extinção, portanto, transitória, a figura de 
Território Federal, que deverá ser extirpada da Federação, com a promulgação da nova Constituição 
e a aprovação de Leis Complementares ainda nessa Legislatura. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:00412 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Título X  
Disposições Transitórias  
Acrescente-se às Disposições Transitórias do  
projeto da Constituição o seguinte:  
"Art. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território elegerá quatro Deputados". 
Justificativa:  
Pretendemos transferir esse dispositivo para as Disposições Transitórias, compatibilizando a proposta 
com os Artigos 49, § 3º e 441, uma vez que entendemos em extinção, portanto, transitória, a figura de 
Território Federal, que deverá ser extirpada da Federação, com a promulgação da nova Constituição 
e a aprovação de Leis Complementares ainda nessa Legislatura. 
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
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   EMENDA:00428 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva para adequação ao texto do projeto, no Art. 97.  
Suprima-se o § 3o. do art. 97. 
Justificativa:  
Inexiste necessidade de ficar registrada a exceção do Território de Fernando de Noronha em relação 
ao número de Deputados por Estado ou Distrito Federal, que elegerá quadro Deputados. Ora, a 
Comissão da Organização do Estado aprovou EMENDA que visa a extinção do Território de 
Fernando de Noronha, e, consequentemente, a REINCORPORAÇÃO de sua área ao Estado de 
Pernambuco. De efeito, não ocorrerá eleições para Deputado. 
Parecer:   
   Não pode o projeto considerar a hipótese de futura extinção de território.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00567 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 97, do título IV, capítulo I, seção I, a seguinte redação:  
Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até 487 representantes do povo, eleitos, dentre os  
cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos e no  
exercício dos direitos políticos, por voto direto,  
secreto e proporcional em cada Estado, Território  
e no Distrito Federal, exceto no que prevê o  
inciso V, do artigo 100, artigo 439 e seus incisos  
e parágrafos e do artigo 441 e seus parágrafos, na  
forma da lei.  
Se fixar o número exato de Deputados na  
Constituição sem que haja nenhuma ressalva,  
principalmente quando na mesma Constituição, em  
suas disposições transitórias, já está previsto a  
criação de 4 novos Estados e a transformação de 2  
territórios em Estado, de conformidade com o  
artigo 439, seus incisos e parágrafos e do artigo  
441 e seus parágrafos, no que implicará na eleição  
de novos Deputados Federais. E se insistir nessa  
tese de fixar apenas 480 representantes do povo  
estaria esta Constituinte cometendo um equívoco irreparável.  
Visto que isso só seria possível no caso de  
países sem proporções geográficas continentais  
como o Brasil. 
Justificativa:  
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
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inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:00572 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 97  
No artigo 97 excluam-se as palavras "voto majoritário." 
Justificativa:  
Na Comissão de Organização Eleitoral a definição sistema distrital não inclui o conceito de “voto 
majoritário” o que a nosso ver foi incluindo sem base no Trabalho do órgão temático. 
Aliás será melhor para o texto constitucional não adotar estas expressões pois facilitará a procura das 
fórmulas, na lei ordinária, que admitam até o sistema proporcional dentro do Distrito. Aliás a maneira 
de haver distrito com duas (2) ou três (3) cadeiras implicaria na adoção do sistema “Hont” para evitar 
a disputa entre correligionários. 
Parecer:   
   A Emenda, não obstante os elevados propósitos do Autor, altera substancialmente a proposta 
acolhida pela maioria dos Constituintes que examinaram a matéria, nas fases anteriores da 
elaboração do Projeto de Constituição.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:00715 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se, ao parágrafo 2o. do artigo 96 do  
anteprojeto de Constituição, apresentado pelo  
Relator da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 97. ....................................  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais  
de setenta Deputados". 
Justificativa:  
Na Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, apresentamos a emenda nº 
3S0299-6, com o objetivo de estabelecer o limite máximo de 70 Deputados por Estado. 
Pretendíamos com a referida emenda manter proporcionalidade com a população. Estabelecendo o 
mínimo de oito e o máximo de setenta parlamentares por Estado, pois, ainda acreditamos que esses 
limites propostos resguarda, o equilíbrio da Federação. 
Conforme está no Anteprojeto de Constituição, apresentado pelo ilustre Relator da Comissão de 
Sistematização, São Paulo será duramente prejudicado, por ser mais populoso que muitos Estados. 
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Propomos, ao invés de 60, o máximo de 70 Deputados. 
Parecer:   
   A Emenda, não obstante os elevados propósitos do Autor, altera substancialmente a proposta 
acolhida pela maioria dos Constituintes que examinaram a matéria, nas fases anteriores da 
elaboração do Projeto de Constituição.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:00716 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se, ao artigo 97 do projeto de  
Constituição, apresentado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 97. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quatrocentos e oitenta e sete representantes  
do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de vinte  
e um anos, e no exercício dos direitos políticos,  
por voto direto e secreto, em cada Estado,  
Território e no Distrito Federal". 
Justificativa:  
Na Subcomissão do Poder Legislativo apresentamos a emenda nº 301.087-2, com o objetivo de exigir 
a idade mínima de vinte e um (21) anos para o cidadão candidatar-se ao cargo e exercer o mandato 
de Deputado Federal. 
Quisemos restabelecer a idade inscrita nas Constituições de 1946 e 1967, e mantida pelas Emendas 
Constitucionais nº 1, 8 e 22, por coincidir com a idade exigida pelo Código Civil para o indivíduo 
atingir a maioridade. 
Rejeitada pela Subcomissão, representamos a emenda por estarmos convictos de sua conveniência 
no futuro texto constitucional. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:00774 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se, no § 1o. do artigo 97, as expressões "salvo dissolução da Câmara". 
Justificativa:  
A emenda ora proposta resulta daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, motivo 
pelo qual as razoes que as fundamentam são as mesmas apresentadas com relação às modificações 
destinadas ao citado Capítulo. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
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inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:00966 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
- Dar ao artigo 97 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quatrocentos e oitenta e sete representantes  
do povo eleitos, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, pelo voto direto, secreto e  
proporcional, em cada Estado, território e no  
Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa:  
A redação do artigo 97 do anteprojeto procurou adaptar o artigo 2º do anteprojeto da Comissão de 
Organização dos Poderes com ao artigo 10 do anteprojeto da Comissão da Organização Eleitoral, 
Partidária e Garantia das Instituições. Pela redação dada pelo ilustre relator, prevalece a disposição 
desta última, que importa, salvo melhor juízo, imenso retrocesso em relação ao sistema atual do voto 
proporcional. 
O voto distrital só tem uma vantagem: a de vincular o representante ao seu distrito eleitoral, e 
inúmeras desvantagens: a de fraudar a vontade política das minorias, acabar com o pluralismo pela 
tendência ao bipartidarismo e acaba por transformar o representante em patrocinador de interesses 
específicos do seu distrito. 
O deputado e o vereador, na minha concepção, após eleito passa a ser representante da sociedade 
que o elegeu e não só do distrito ou da região pela qual está vinculada. Uma das grandes 
dificuldades da democracia é exatamente a tendência ao corporativismo e aos particularismos, com a 
perda da visão do conjunto dos interesses da nação. 
Na democracia moderna, a representação política se caracteriza exatamente por uma forma de 
representação na qual o representante sendo chamado a perseguir os interesses da nação, não pode 
estar vinculado a um mandato imperativo, o que aliás, é expressamente vedado nas Constituições da 
Itália, França, Portugal, Espanha e Alemanha, dentre outras. 
Nos países onde o voto distrital é adotado, como a Inglaterra, tem contribuído enormemente para a 
deformação da representação e da vontade popular, deixando ponderáveis segmentos da população 
sem representantes, sendo responsável pela apatia política em muitos países europeus. De outro 
lado, através do voto distrital a representação não corresponde à votação, sendo comum partidos 
com 40% da votação obterem 60% ou mais da representação, e partidos com votação expressiva, 
não obterem representação alguma. 
De outro lado, como a ampliação da democracia exige um regime de pluralismo partidário, e estes 
convertidos em correias de transmissão das demandas sociais, o voto distrital, importando no 
abandono dos votos dos partidos minoritários nos diversos distritos, importa no sufocamento dessas 
minorias, levando ao sistema concentrador e autoritário do regime bipartidário. 
Os argumentos em favor do voto distrital como forma de evitar o abuso do poder econômico nas 
eleições não procedem, porque é muito mais fácil o domínio econômico num pequeno distrito do que 
num Estado. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
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legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:01361 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 3o. do artigo 97. 
Justificativa:  
A apresentação da presente Emenda, baseia-se na mesma, ser conivente com o artigo 441, tendo 
em vista estar o mesmo, transformando os Territórios de Roraima e Amapá em Estados. 
Ora, se no Anteprojeto, deixam de existir os Territórios supracitados e excetua o único existente, 
Fernando de Noronha, não há razão para a existência do parágrafo.  
Parecer:   
   Não pode o projeto considerar a hipótese de futura extinção de território.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01400 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Altera a redação do parágrafo 2o., art. 97:  
§ 2o. - O número de Deputados por Estado ou  
Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente à população, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado ou o  
Distrito Federal tenha menos de doze ou mais de  
sessenta Deputados. 
Justificativa:  
Impõe-se o estabelecimento de um número mínimo de 12 (doze) Deputados por Estado e pelo 
Distrito Federal para manter uma relação de equilíbrio com as unidades federativas mais fortes 
politicamente. 
O sistema atual, com o número de oito Deputados, não dá aos Estados menores e ao Distrito Federal 
condições de lutar, no mesmo nível, pelas suas reinvindicações, pois eles sempre são massacrados 
nas votações por um número excessivamente elevado de Estados mais populosos e mais ricos. 
É uma questão de isonomia e Justiça. Não se pretende com isso, evidentemente, resolver o 
problema, mas atenuá-lo e torná-lo menos traumático. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:01419 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: Art. 97 § 2o.  
O § 2o. do Art. 97 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 97 ....................................  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente ao número de  
eleitores inscritos, com os ajustes necessários  
para que nenhum Estado ou Distrito Federal tenha  
menos de oito representantes. 
Justificativa:  
Feito o recadastramento não se pode mais duvidar do alistamento eleitoral. Se a representação é 
proporcional e o voto deferido, apenas, aos alistados, o sistema adotado deve refletir a vontade dos 
cidadãos, dos eleitores, e não da população. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:01479 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: Art. 97.  
O art. 97 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quatrocentos e oitenta e sete representantes  
do povo eleitos, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, pelo voto direto, secreto e  
proporcional, em cada Estado, Território e  
Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa:  
O sistema proporcional ainda é o que mais se ajusta à realidade brasileira. Sem estruturação 
partidária/sólida e com o poder econômico influenciando no resultado das eleições não se pode 
cogitar de sistema distrital. No primeiro caso, a lista partidária poderia refletir uma ditadura do partido, 
e, no segundo, a redução da eleição no âmbito territorial do distrito poderá facilitar o abuso do poder 
econômico. Em ambas as hipóteses o princípio da representatividade ficará comprometido. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
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inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:01582 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se, no caput do art. 97 do anteprojeto, a palavra "misto". 
Justificativa:  
Entendemos que esta é uma das raras oportunidades que o Brasil tem para implantar um sistema de 
votação distrital puro, como instrumento poderoso de regeneração do processo eleitoral. 
Se se admite que o sistema proporcional gerou tantas e tamanhas distorções na representatividade 
popular, parece contraditório mantê-lo para a escolha de metade da Câmara dos Deputados, metade 
das Assembleias Legislativas e, agora ou no futuro, metade das Câmaras Municipais. 
Seria sustentar uma situação anômala, que todos pretendem eliminar. 
Como admitimos, de plano, número par para a representação mínima à Câmara dos Deputados – oito 
para Estados e quatro para Territórios – e como o número de distritos eleitorais, em cada Estado, 
será igual ao de representantes à Câmara dos Deputados, é irrelevante ser ele par ou ímpar: 23 os 
Deputados Estaduais de um Estado, 23 serão distritos. Fixado, também, de antemão, que o número 
de Deputados Estaduais será o dobro do de Federais, dividindo-se o distrito em dois subdistritos, 
qualquer que seja o número de Deputados Federais, o de Estaduais será sempre par. 
O sistema distrital simples reforça não apenas a representatividade, mas também os organismos 
partidários que a catalisam, contribuindo para a operacionalidade das maiorias governamentais. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:01593 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.)  
Dê-se ao "caput" do art. 97, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até quinhentos representantes do povo, eleitos,  
dentre cidadãos maiores de vinte e um anos e no  
exercício dos direitos políticos, pelo sistema  
distrital misto, voto majoritário, direto, secreto  
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e proporcional, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. ...................................... 
Justificativa:  
A emenda altera o quantitativo máximo para composição da Câmara dos Deputados e a idade 
mínima para sua eleição. 
487 é o número atual de representantes do povo; elevando-se para 500 esse quantitativo dá-se logo 
uma pequena margem de acréscimo para, chegando-se a um número redondo e máximo, poder-se 
fazer os reajustes necessários em função do aumento da população ou de uma futura e possível 
redivisão territorial, sem que haja necessidade de reduzir os atuais quantitativos mínimos (8) e 
máximo por Estado, ou por Território (4).  
A elevação da idade mínima de 18 para 21 anos, como requisito para o cidadão candidatar-se a 
Deputado, justifica-se pela própria relevância da função, que só deveria ser assumida por pessoas 
em plena maioridade, a qual só é obtida, segundo os costumes e os padrões legais do nosso país, 
aos 21 anos. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:01594 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 97  
Suprimir do art. 97 a locução - "de até quatrocentos e oitenta e sete". 
Justificativa:  
O art. 97 passa a ter a seguinte redação: “A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do 
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício dos direitos políticos, pelo 
sistema distrital misto, voto majoritário, direito, secreto e proporcional, em cada Estado, Território e no 
Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer”. 
Não se pode prefixar o número dos representantes do povo, uma vez que deverão ser criadas novas 
unidades Federativas. Logo, haveria, em consequência, redução do número de parlamentares em 
alguns Estados, o que redundaria em inútil inquietação de deputados. Convém deixar ao critério 
normativo legal o número de parlamentares, inclusive e por consequência da aplicação dos 
parágrafos do artigo ora emendado. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:01618 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto da Comissão de Sistematização.  
Exclua-se do § 2o. do art. 97 a expressão "ou mais de sessenta." 
Justificativa:  
A limitação do número de Deputados, prejudica a proporcionalidade das bancadas Federais. 
Parecer:    
    As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:01758 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Modifique-se as redações, respectivamente,  
dos art. 97, seus parágrafos 2o. e 3o. e  
parágrafos 1o. e 2o. do art. 98 para as seguintes:  
"Art. 97. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até 243 representantes do povo, eleitos dentre  
cidadãos maiores de 18 anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema Distrital Misto,  
voto majoritário, direto, secreto e proporcional,  
em cada Estado, Território e no Distrito Federal,  
na forma que a lei estabelecer.  
............................................  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população  
com ajustes necessários para que nenhum Estado ou  
o Distrito Federal tenha menos de 4 (quatro) ou  
mais de 30 (trinta) Deputados.  
§ 3o. Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada território elegerá dois Deputados."  
"Art. 98. ..................................  
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal  
elegerão dois Senadores, com mandato de 5 (cinco) anos.  
§ 2o. A representação de cada Estado e do  
Distrito Federal será renovada de cinco em cinco  
anos, alternadamente." 
Justificativa:  
Pretende-se reduzir o número de Deputados e Senadores que compõe o Congresso Nacional. 
Não é concebível que num país que atravessa conjuntural crise econômico-financeira tenha 
parlamentares em número superior ao existente na maioria dos outros países. 
Parecer:   
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   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:01882 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 97  
O Artigo 97 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 97 A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, em cada Estado, Território e  
no Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa:  
É desnecessário dizer que uma Constituição que se propõe a ser duradoura não pode estabelecer 
limites para a Câmara dos Deputados. 
Se o Brasil, no futuro tiver mais dez estados, este artigo estará desatualizado. Além disso, o próprio 
Parágrafo 2º do Artigo 97 diz que compete a Justiça Eleitoral estabelecer o número de Deputados por 
Estado ou pelo Distrito Federal. 
Parecer:   
   A Emenda, não obstante os elevados propósitos do Autor, altere substancialmente a proposta 
acolhida pela maioria dos Constituintes que examinaram a matéria, nas fases anteriores da 
elaboração do Projeto de Constituição.  
Assim, somos pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02135 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao art. 97 do Projeto, a seguinte redação:  
Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõem-se  
de até quatrocentos e oitenta e sete  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de vinte e um anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema distrital misto,  
voto majoritário, direto, secreto e proporcional,  
em cada Estado, Território e no Distrito Federal,  
na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa:  
Achamos por bem a apresentação da presente Emenda, estipulando a idade mínima de 21 anos para 
a Assunção ao cargo de Deputado Federal, não só pela imaturidade político-representativa do jovem 
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de 18 anos bem como para que haja uma coerência mínima entre a Câmara e o Senado para o qual 
estipula-se uma idade mínima de 35 anos. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:02161 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 97 " in fine"  
Dê-se à parte final do art. 97, após a  
expressão "no exercício dos direitos políticos", a  
seguinte redação:  
"...pelo voto direto, secreto e proporcional,  
em cada Estado, Território e Distrito Federal." 
Justificativa:  
Procura-se garantir a representação partidária proporcional. Na verdade, o sistema eleitoral 
proporcional revelou-se no curso da história política dos povos o melhor instrumento para a 
realização democrática, assegurando a representação das minorias e, por esse meio, o 
pluripartidarismo. 
Em contraposição a esse, o sistema distrital majoritário, uma invenção conservadora das classes 
dominantes, sufoca as manifestações inovadoras da sociedade, elimina os partidos de maior 
conteúdo ideológico, levando as atividades políticas ao bipartidarismo que, na verdade, mascara 
autêntico unipartidarismo. Ainda há pouco, de passagem pelo Brasil, afirmava o escritor americano 
Core Vidal, em entrevista à imprensa, que os Estados Unidos estavam reduzidos ao partido único, 
tamanhas as similitudes, tal a identidade entre conservadores e democratas. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:02289 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 97  
- Substitua-se as palavras "Sistema distrital  
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misto, voto majoritário..." do art. 97 pelas  
"voto direto, secreto e proporcional". 
Justificativa:  
O voto proporcional foi a decisão tomada pela Comissão II, art. 2º e Comissão I artigo 5º, inciso I, 
alínea c. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:02557 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se a redação do artigo 97 no anteprojeto, pela seguinte:  
"A Câmara dos Deputados compõe-se de até  
quinhentos e cinquenta representantes do povo, com  
mandato de quatro anos, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício de seus  
direitos políticos, pelo sistema distrital misto,  
voto majoritário, direto, secreto e proporcional,  
em cada Estado, no Distrito Federal e nos  
Territórios, na forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população e  
à área Territorial de cada unidade da Federação,  
de modo que nenhuma delas tenha mais de sessenta  
ou menos de oito Deputados.  
§ 2o. - Cada Território, exceto o de Fernando  
de Noronha, elegerá quatro Deputados". 
Justificativa:  
No curso da história brasileira os Estados federados menos desenvolvidos e, por via de 
consequência, menos populosos, têm sido vítima de um profundo abandono, de um esquecimento 
premeditado e de uma falta de respeito humilhante. 
Isso tem acontecido, por parte de quase todos os governos brasileiros, porque esses Estados não 
possuem força política capaz de sensibilizar ou de pressionar o poder central no sentido do 
atingimento de determinadas metas ou do atendimento de determinadas reivindicações que 
encarnam justos anseios e legítimas aspirações desenvolvimentistas de seu povo. 
E é exatamente por isso que hoje se verifica, no país, uma descomunal diferença no processo de 
desenvolvimento das suas cinco regiões econômicas. Resulta meridianamente cristalino o profundo 
abismo econômico entre elas. Enquanto o Sul e o Leste experimentam um invejável processo de 
desenvolvimento, o Centro-Oeste, o Nordeste e a Amazônia se debatem no cadinho de suas 
dificuldades, de seus problemas, de suas angustias e de sua quase desesperança, justamente 
porque o poder central concentra a maior parte dos seus investimentos exatamente nas regiões mais 
desenvolvidas. 
Só as migalhas do orçamento nacional, só os restos de recursos é que são canalizados para os 
Estados pobres e sem população expressiva, daí não surgirem neles fatores de atração da população 
para esses territórios, fato que agrava até os problemas já existentes nos Estados desenvolvidos, já 
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que para lá, em busca de um eldorado inexistente, se dirigem verdadeiras massas humanas que 
fazem inchar mais ainda as grandes metrópoles, comprometendo de forma acentuada o seu processo 
educacional, de assistência à saúde, de urbanismo, de sanitarismo, de lazer e de oferta de trabalho. 
Esse quadro resulta agravado pelos sérios problemas sociais que existem hoje nas grandes 
metrópoles do país, onde as populações carentes se debatem diante da fome, da miséria e do 
sofrimento. Os jovens, tangidos pela necessidade de comer, enveredam pelo caminho do crime; as 
moças vendem o próprio corpo para satisfazerem as suas necessidades de alimentação; moças e 
rapazes honestos se dirigem para o caminho do tóxico e, por via de consequência, para o crime, 
justamente por falta de ocupação e de trabalho. 
Tudo isso acontece porque a Constituição federal vigente, assim como todas as anteriores, sempre 
estabeleceram que a representação do povo dos Estados na Câmara Federal deve ser estabelecida 
“PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO DE CADA ESTADO” (art. 39, § 2º). Como se vê, a 
população é o único critério estabelecido para fixação da representação do Estado junto á Câmara 
dos Deputados. Isso é absolutamente injusto para os Estados que possuem uma área territorial 
expressiva e com uma população rarefeita. E por ser injusto, não pode esse sistema ser adotado na 
Constituição que estamos elaborando, especialmente porque se pretende, através dela, eliminar as 
mazelas que emperram a desenvolvimento nacional e comprometem a sorte de quantos habitam os 
Estados menos desenvolvidos do país. 
E é exatamente por essa razão que, como representante do Amazonas nesta Assembleia Nacional 
Constituinte – com certeza o Estado mais atingido por essa norma constitucional vigente – me atrevi 
a apresentar a presente PROPOSTA CONSTITUCIONAL, através da qual pretendo inserir no novo 
texto constitucional a obrigatoriedade de a representação do povo dos Estados junto à Câmara Baixa 
do país ser fixada “PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO E A ÁREA TERRITORIAL DE CADA 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DE MODO QUE NENHUMA DELAS TENHA MAIS DE CINQUENTA OU 
MENOS DE OITO DEPUTADOS”. 
Com essa proposta, pretendo não só munir os Estados pobres e despovoados de um maior peso 
político junto ao Governo central, mas, sobretudo, estabelecer um maior equilíbrio no seio da 
Federação, com o objetivo fundamental de, com esse novo quadro político, se poder desenvolver 
harmonicamente o país, com a ocupação econômica especialmente da Amazônia, para que, depois 
disso, se possa alimentar a esperança de solvermos a terrível dívida externa que nos atormenta e 
solapa as bases de qualquer Plano Econômico visando o desenvolvimento do País. 
Entendo que os meus prezados colegas constituintes não devem pensar apenas no Brasil de hoje. 
Temos que pensa-lo a nível do terceiro milênio que se está aproximando. Temos que pensar no 
Brasil como a futura grande potência mundial. Para isso entretanto temos que pensar seriamente no 
redimensionamento das forças políticas nacionais como mecanismo de equilíbrio do desenvolvimento 
com o a qual sonhamos e, sobretudo, como mecanismo de estabilidade no processo democrático 
pelo qual lutamos. 
Parecer:   
      As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:02641 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 97  
Suprimam-se do Artigo 97 as seguintes palavras:  
"sistema distrital misto" e majoritário". 
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Justificativa:  
O objetivo é manter o sistema de eleição proporcional para deputado. Já consagrado na política 
brasileira, preservando-se o sistema majoritário para a eleição de senador. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:02821 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Projeto da Comissão de Sistematização  
Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, em razão de um deputado  
para cada 200.000 habitantes ou para fração  
superior a 100.000, eleitos dentre cidadãos  
maiores de vinte e um anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema distrital misto,  
voto majoritário e proporcional, direto e secreto,  
em cada Estado, Território e no Distrito Federal,  
na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa:  
Fixar-se o número de Deputados em uma Constituição, é temos certeza que, daqui a alguns anos, 
termos que emendar a Constituição. 
Como exemplo, podemos citar três Constituições: 
- A da Espanha fixa, em seu artigo 68: “O Congresso compõe-se de um mínimo de trezentos e um 
máximo de quatrocentos Deputados,.....”. 
- A da República Federal da Alemanha, no artigo 39 que trata do Parlamento Federal, não fixa o 
número. 
- A da Itália, fixa em seu artigo 56 que há um Deputado para cada 80.000 habitantes ou para fração 
superior a 40.000. 
- A da França, em seu artigo 24 que trata do assunto, não é fixado o número de Deputados. 
Quanto à idade, julgamos também que a mínima não deve ser 18 anos. 
A Constituição da Itália fixa, no artigo 24, em 25 anos a idade mínima para o Deputado. A da França 
e da Espanha, Omitem. Já na da República Federal da Alemanha, em seu artigo 38, que trata do 
Parlamento Federal, encontramos: “É eleitor quem tiver completado 18 anos de idade; é elegível 
quem tiver atingido a idade estabelecida para a maioridade”. Tal redação demonstra que a idade 
prevista para o Deputado, não é de 18 anos. 
Se em países que estão em estágios culturais superiores ao Brasil exige-se idade superior à prevista 
no Anteprojeto da Comissão de Sistematização, não me parece lógico adotarmos a idade de 18 anos 
em nossa Constituição, quando se prevê 35 anos como o mínimo para os Senadores. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:02902 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto de Constituição  
Emenda supressiva  
Suprimir do art. 97 as seguinte expressões:  
"sistema distrital misto" e a palavra "majoritário". 
Justificativa:  
Na realidade, não podemos aceitar o sistema distrital misto e muito menos o sistema distrital. No 
passado, não muito remoto, o Legislador eliminou do texto Constitucional o voto distrital. 
Havia razões para eliminar esse processo e hoje há razões para impedir que se instale o voto distrital, 
mesmo que misto. 
Enumerar aqui os motivos demandaria páginas. Entretanto devo dizer que: 
I – o poder econômico exercerá em área definida sua pressão, com muito mais força. 
II – a luta ideológica, programática, ampla, darão lugar ao “despachante de luxo”. 
III – as categorias profissionais, civis e militares perderão seus arautos e defensores, mesmo que 
leais. 
IV – os coronéis dos currais eleitores prevalecerão e procurarão anular a luta dos defensores do 
povo, aplicando seus métodos para manter os currais. 
Ouso trazer para este debate, “a Lei da atração das massas”, isto é: “a massa atrai a massa na razão 
direta de sua intensidade e na razão inversa do quadrado das distâncias”. 
É difícil ao Poder Econômico exercer influência enquanto se alarga o campo de ação do candidato 
mais fraco economicamente. 
O discurso, a mensagem, o parlamentar, não conta no sistema distrital. 
Fixemo-nos, pois, no proporcional. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:03144 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 97  
Inclua-se o seguinte artigo 97 ao Projeto,  
renumerando-se os demais:  
Art. 97 - Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução da Câmara dos  
Deputados, hipótese em que, com a posse dos  
Deputados após as eleições extraordinárias, será  
iniciado novo período quadrienal. 
Justificativa:  
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Originalmente § 1º do artigo 97, o artigo proposto, por sua dimensão genérica, não se refere apenas à 
Câmara dos Deputados, mas também ao Senado Federal. Não pode se constituir por isso, em 
parágrafo de artigo específico da Câmara dos Deputados. 
Por essa razão, cabe também suprimir o atual § 1º do artigo. 
Parecer:   
   A presente emenda, por conter aspectos que se harmonizam em parte, com o entendimento da 
Comissão de Sistematização, deve ser aprovada parcialmente.  
Assim, pelo seu acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:03187 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 97  
Inclua-se o seguinte artigo 97 do projeto, renumerando-se os demais:  
Art. 97 - Será de dois anos o mandato do  
membro da Mesa de cada Câmara, vedada a reeleição  
na mesma legislatura. 
Justificativa:  
A presente Emenda visa a suprir lacuna observada no anteprojeto, no que se refere à eleição e ao 
mandato do membro das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:03188 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 97, § 1o.  
Suprima-se o § 1o. do artigo 97, renumerando-se os demais. 
Justificativa:  
Emenda por mim proposta recomenda a transformação do presente parágrafo em artigo, por 
impertinente ao artigo 97 dada sua generalidade. 
Com efeito, o dispositivo não se refere apenas à Câmara dos Deputados, mas também ao Senado 
Federal. 
Parecer:   
   A presente emenda, por conter aspectos que se harmonizam em parte, com o entendimento da 
Comissão de Sistematização, deve ser aprovada parcialmente.  
Assim, pelo seu acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:03404 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 97  
Seja dado ao artigo 97, a seguinte redação:  
Artigo 97 - A Câmara dos Deputados compõem-se  
de até quatrocentos e oitenta e sete  
representantes do povo, eleitos dentre os cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema promocional, em  
cada Estado, território e no Distrito Federal, na  
forma que a lei estabelecer. 
Justificativa:  
A Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, ao concluir os seus 
trabalhos, entendeu que os cargos legislativos seriam preenchidos pelo sistema proporcional. 
Embora admita que o tema guarda uma vinculação mais especifica com a Comissão Temática que 
tratou do Sistema Eleitoral, forçoso se torna reconhecer que o Eminente Relator, ao organizar o 
projeto, obedecendo a critérios próprios, privilegiando o texto que lhe pareceu mais adequado. 
De qualquer maneira, em sendo os textos conflitantes, entendo não ser razoável prestigiar um texto, 
em detrimento de outro, mormente porque estou convencido de que o sistema proporcional encontra 
o acolhimento da maioria dos integrantes da Assembleia Nacional Constituinte. 
Assim, tem a presente Emenda a finalidade de trazer de volta ao debate o Sistema Eleitoral que há 
de prevalecer no Brasil, considerando que o Ilustre Relator da Comissão de Sistematização, ao invés 
de compatibilizar o texto, optou pelo sistema que lhe pareceu mais adequado e conveniente para o 
país. 
Convém, por último, acrescentar que, uma vez acolhida a presente Emenda, deverão ser feitas as 
modificações decorrentes, em todos os Parágrafos do Artigo 97. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:03460 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
- suprimir do § 1o. do art. 97 do Projeto do  
Relator a expressão "em eleições extraordinárias". 
Justificativa:  
A dissolução da Câmara dos Deputados ou do parlamento nos regimes parlamentaristas é da 
essência do sistema, como instrumento constitucional de superação das crises políticas. 
As constituições que adotam este sistema de Governo e que consagram a dissolução do parlamento, 
não atribuem às novas eleições caráter de "extraordinariedade", até porque, a dissolução é um dos 
componentes das regras do jogo democrático, e a fixação do mandato tão somente o limite máximo 
para o seu exercício. 
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O caráter extraordinário dessas eleições encontra-se na Constituição do Uruguai, donde o relator da 
Subcomissão do Poder Executivo se inspirou, mas que não se adapta ao regime parlamentarista, 
tendo em vista o modelo presidencialista de Governo que consagra. 
 O Hibridismo introduzido por aquele relatório, sem atender-se a distinção fundamental dos Sistemas 
de Governos pode levar a estas observações constitucionais. 
Parecer:   
   A presente emenda, não se ajusta com o entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização.  
Assim, pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:03597 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 97  
Suprima-se do projeto:  
Art. 97 - suprima-se a expressão distrital misto 
Justificativa:  
Transplantar experiências estrangeiras sem submetê-las à crítica das condições históricas brasileiras 
quase sempre redunda num fracasso político. Em quaisquer das suas modalidades, o voto distrital 
fortalece a atuação do poder econômico no processo eleitoral em detrimento da livre expressão do 
voto popular, além de criar currais eleitorais. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04057 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DO RELATOR  
Designe-se como "Disposições Gerais" a Seção  
I, do Capítulo I do Título V, procedendo-se ao  
seguinte deslocamento de disposições:  
I - passe o art. 97 a encabeçar a Seção III,  
da Câmara dos Deputados e o art. 97 a Seção IV, do  
Senado Federal;  
II - transplantem-se os art. 103, 105 e 106,  
para a Seção I, das Disposições Gerais 
Justificativa:  
A presente emenda visa tão só atender a um objetivo de sistematização que é o da localização, em 
seu posicionamento adequado, das disposições supra apontadas, além de alterar, como proposto, a 
designação da Seção I do Capítulo do Poder Legislativo, que deve conter apenas as disposições 
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gerais, isto é, não especificas relativas ao Legislativo. A substituição, como proposto, do designativo 
“Congresso Nacional” justifica-se na razão de que, tudo o que se refere ao Congresso Nacional não 
está contido na Seção I, tanto que a Seção II ainda se refere a ele, embora adstrita às suas 
atribuições. 
O deslocamento dos dispositivos indicados na presente Emenda tem em vista situar como 
disposições gerais as mencionadas, que não respeitam à Câmara ou ao Senado nem dizem respeito 
a atribuições do Congresso Nacional, e a posicionar na Seção respectiva, de cada Casa, todos os 
dispositivos que tenham a ver exclusivamente com cada qual. 
Parecer:   
   A modificação da estrutura dispositiva do texto do Projeto, proposta com a emenda, não 
corresponde à orientação do Relator.  
O parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:04074 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- excluir do § 1o. do artigo 97 do projeto do  
Relator, a expressão "após as eleições  
extraordinárias", devendo o dispositivo ter a  
seguinte redação:  
" § 1o. - Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução da Câmara dos  
Deputados, hipótese em que, com a posse dos  
Deputados será iniciado um novo período quadrienal." 
Justificativa:  
A dissolução da Câmara dos Deputados ou do parlamento nos regimes parlamentaristas é da 
essência do sistema, como instrumento constitucional de superação das crises políticas. 
As constituições que adotam este sistema de Governo e que consagram a dissolução do parlamento, 
não atribuem às novas eleições caráter de "extraordinariedade", até porque, a dissolução é um dos 
componentes das regras do jogo democrático, e a fixação do mandato tão somente o limite máximo 
para o seu exercício. 
O caráter extraordinário dessas eleições encontra-se na Constituição do Uruguai, donde o relator da 
Subcomissão do Poder Executivo se inspirou, mas que não se adapta ao regime parlamentarista, 
tendo em vista o modelo presidencialista de Governo que consagra. 
O Hibridismo introduzido por aquele relatório, sem atender-se a distinção fundamental dos Sistemas 
de Governos pode levar a estas observações constitucionais. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, por envolver questão do Sistema de Governo, que será definida após a 
elaboração do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:04189 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 97 a seguinte redação:  
"O número de deputados, por Estado e pelo  
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Distrito Federal, será fixado pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente à população, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado e o  
Distrito Federal tenham menos de oito ou mais de  
sessenta Deputados. 
Justificativa:  
Aprimoramento de redação. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04199 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 97 a seguinte redação:  
"Cada legislatura terá a duração de quatro  
anos salvo a dissolução da Câmara dos Deputados,  
hipótese em que, com a posse dos Deputados, uma  
nova legislatura se iniciará". 
Justificativa:  
Aprimoramento da redação, tornada ainda mais conveniente com a supressão do § 2º do art. 178. 
Parecer:   
   As questões constitucionais ainda discutidas a nível de Projeto exigem definição consensual no 
Substitutivo. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:04284 RETIRADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
[...] 
SEÇÃO II  
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Art. A Câmara dos Deputados compõem-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos pelo sistema definido em lei  
complementar, dentre cidadãos maiores de vinte e  
um anos e no exercício dos direitos políticos, por  
voto direto e secreto em cada Estado ou Território  
e no Distrito Federal.  
§ 1o. Cada legislatura durará quatro anos.  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado e  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, para cada legislatura,  
observados os limites fixados na lei a que se  
refere o parágrafo anterior.  
§ 3o. Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território será representado na Câmara por  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 124  

 

quatro Deputados.  
Art. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - declarar, por dois terços dos seus  
membros, a admissibilidade de acusação contra o  
Presidente da República e os Ministros de Estado  
que sejam de sua livre escolha;  
II - proceder à tomada de contas do  
Presidente da República, quando não apresentadas  
ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após  
a abertura da sessão legislativa;  
III - propor projetos de lei que criem ou  
extingam cargos de seus serviços e fixem os  
respectivos vencimentos;  
IV - aprovar, pelo voto da maioria absoluta  
de seus membros, moção de censura ao Conselho de  
Ministros, na pessoa do Primeiro Ministro;  
V - editar resoluções.  
[...] 
Justificativa:  
O texto ora proposto tem por objetivo principal definir o regime de governo e disciplinar o exercício 
das atribuições institucionais inerentes aos órgãos depositários das funções soberanas de Estado. 
REGIME DE GOVERNO: O NEO-PRESIDENCIALISMO OU O PODER PLURALIZADO 
O regime presidencial tem sido, ao longo de nossa história republicana, uma das instituições 
características do sistema constitucional brasileiro. 
Com a proclamação da República, em 1889, inaugurou-se, na prática das instituições brasileiras, a 
observância do modelo presidencial, sob cuja égide passou a estruturar-se o Estado. 
A crescente expansão dos poderes deferidos ao Presidente da República acentuou-se, 
progressivamente, a cada momento, até atingir, no ordenamento vigente, uma situação de quase 
absoluto desequilíbrio entre os Poderes do Estado, com a consequente degradação institucional do 
Legislativo e do Judiciário. 
O perfil autoritário da Carta Constitucional em vigor refletiu-se na centralização orgânica do Poder, a 
evidenciar a inquestionável supremacia do Executivo em face dos demais órgãos da soberania 
nacional. 
No presente momento histórico, em que se registra a inflexão do processo autoritário de Governo, 
torna-se imperioso parificar o Executivo aos Poderes Legislativos e Judiciário, restabelecendo a 
fórmula clássica, divisada por Locke, Montesquieu e Benjamin Constant, de conter o poder pelo 
próprio poder, num sistema de harmonia institucional, de freios e contrapesos, que permita, na prática 
do Estado, o controle recíproco entre os poderes da República. 
A proposta, ora submetida à deliberação dos Senhores Constituintes, visa a tornar explícita a 
conformação triangular do poder, nela divisando, de um lado, o conjunto da cidadania (eleitorado), 
cuja vontade atua como fator de legitimação das instituições do Estado, e, de outro, o Legislativo e o 
Governo que detêm o poder por delegação popular. 
A presença inafastável dessa tríade no processo governamental, tal como vem este disciplinado no 
texto proposto, assegura permanente e recíproco controle entre os detentores do poder, 
neutralizando, desse modo, o absolutismo estatal, personificado no Leviathan, tão incompatível com o 
regime democrático das liberdades públicas. 
A proposta substitutiva que ora apresento não institui um regime parlamentar de governo e nem 
confere ao Poder Executivo uma estrutura dualista, que compartilhe as atribuições inerentes à Chefia 
de Estado e à Chefia de Governo entre o Presidente da República e o Primeiro Ministro. 
O texto preconiza um Executivo monocrático, em que as funções de Estado e de Governo acham-se 
concentradas no Presidente da República, que as exercerá com o auxílio de Conselho de Ministros. 
Para obstar, no entanto, o controle hegemônico do processo de governo, pelo Presidente da 
República, a proposta limita-lhe a ação política, na esfera de condução dos negócios da 
Administração Federal, cuja chefia incumbirá ao Primeiro Ministro, auxiliado pelo Conselho de 
Ministros, cujas resoluções serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Mais 
ainda: os atos do Presidente da República, que versarem questão resolvida pelo Conselho de 
Ministros, deverão ser referendados, como condição de sua validade e eficácia, pelo Primeiro Ministro 
e pelo Ministro competente. 
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Nota-se, aí, a instituição, na própria esfera do Poder Executivo, de um sistema de controle horizontal 
intraorgânico, suficientemente apto a inibir o absolutismo da vontade presidencial. 
A sujeição do Presidente da República ao princípio da colegialidade constituirá a mais eficiente 
garantia de participação democrática do colégio ministerial no processo decisório de governo. 
O princípio da colegialidade refletirá, de modo inequívoco, a primazia da vontade majoritária, a única 
que pode e deve prevalecer nos órgãos coletivos. A vontade da maioria dos Ministros de Estado 
passará a revestir-se de uma relevância juridicamente mais intensa. 
O governo, portanto, passa a ser, na organização constitucional brasileira, o espaço político-
administrativo do poder pluralizado. 
O colégio ministerial deixa de constituir mero corpo de auxiliares diretos do Presidente da República. 
Os Ministros de Estado, nos termos deste Substitutivo, “ganham espaço, autonomia e multiplicam-se 
os senhores de soluções” (v. HINDEMBURGO PEREIRA DINIZ, “A Monarquia Presidencial”, p.126, 
1984, Ed. Nova Fronteira). 
A análise do texto que ora submeto à Assembleia Nacional Constituinte permite vislumbrar que, nele, 
se contém clara reação à estrutura de poder singular na esfera do Executivo. 
E é neste ponto, precisamente, que reside um dos aspectos mais importantes da proposta inclusa, 
que institucionaliza mecanismos específicos de contenção do poder presidencial, ensejando tanto ao 
Conselho de Ministros como ao Congresso Nacional uma decisiva participação no processo de 
governo. 
Os procedimentos de fiscalização estabelecidos neste Substitutivo, disciplinadores das relações 
intraorgânicas na esfera do Executivo (Presidência da República/Conselho de Ministros) e daquelas 
que se processam no plano interorgânico, entre o Executivo e o Legislativo, respondem à 
necessidade de solucionar, no domínio da Constituição e sob o império das regras que dela emanam, 
qualquer possível conflito institucional pelo controle do poder. 
A RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Este Substitutivo, de outro lado, consubstancia normação pertinente à responsabilidade do Chefe do 
Executivo. 
Um dos aspectos centrais do regime presidencial de governo é a definição da responsabilidade do 
Presidente da República. 
Esta proposta encerra a disciplina normativa do tema referido, explicitando a dupla responsabilidade 
do Chefe do Poder Executivo da União, quer no plano político-administrativo, quer na esfera penal 
comum. 
O texto projetado identifica os valores políticos, éticos e jurídicos que a ordem constitucional deseja 
ver preservados. 
E define, ainda, a ordem procedimental a ser observada no processamento de denúncias formuladas 
contra o Presidente da República, que terá, como hoje ocorre, o Senado Federal e o Supremo 
Tribunal Federal como os seus juízes naturais nos crimes de responsabilidade e nos ilícitos penais 
comuns, respectivamente. 
A proposta mantém o procedimento escalonado, que se dicotomiza em fases sucessivas, 
abrangentes do judicium accusations (Câmara dos Deputados) e do judicium causae (Senado 
Federal, nas infrações político-administrativas, e Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais). 
Dentre os pontos inovadores, há um que merece atenção. 
Trata-se de regra que confere inviolabilidade ao Presidente da República, que não poderá sofrer, nos 
ilícitos penais, qualquer tipo de prisão enquanto não sobreviver, em caráter definitivo, sentença penal 
condenatória. 
PERFIL DO MODELO NEO-PRESIDENCIAL 
O texto ora apresentado à consideração dos Senhores Constituintes, fiel à tradição republicana 
brasileira, concentra, no Presidente da República, a dupla condição de que ele, hoje, está investido: a 
de Chefe de Estado e a de Chefe de Governo. 
A nova disciplina constitucional do Poder Executivo, subjacente um novo modelo presidencial, 
pretende institucionalizar um regime de governo, em que as atribuições executivas, na esfera dos 
negócios pertinentes à Administração Pública, se apresentem funcionalmente repartidas entre o 
Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros. 
O perfil deste modelo neo-presidencial assenta-se, fundamentalmente, nos seguintes pontos: 

(1) Unidade de Chefia (Estado e Governo) na pessoa do Presidente da República; 
(2) Investidura no ofício presidencial por sufrágio universal e voto popular, direto e secreto; 
(3) Mandato do Presidente da República limitado a um quinquênio, vedada a possibilidade de 

recondução para o período imediato subsequente; 
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(4) Extinção da figura do Vice-Presidente da República; 
(5) Eleição indireta do Presidente da República, pelo Congresso Nacional, na hipótese singular 

de vacância de seu cargo nos dois últimos anos de seu mandato; 
(6) Possibilidade de consultas plebiscitárias, por iniciativa presidencial, vinculando-se, o Chefe do 

Executivo e os demais poderes da República, aos resultados proclamados; 
(7) “recall” de decisões judiciais, mediante proposta do Presidente da República ao Poder 

Legislativo, que, ratificando por dois terços dos votos dos membros que o compõem, poderá 
tornar insubsistente decisão do STF, declaratório de inconstitucionalidade de lei federal, 
reputada de grande interesse social; 

(8) Instituição do Conselho de Ministros, a ser constituído, obrigatoriamente, no mínimo, de um 
terço de congressistas; 

(9) Direção do Conselho de Ministros pelo Primeiro-Ministro, que será nomeado pelo Presidente 
da República dentre os cidadãos que preencham os requisitos para investidura no cargo de 
deputado federal. 

(10)  Nomeação dos Ministros de Estado pelo Presidente da República, mediante indicação feita 
pelo Primeiro-Ministro, excetuados os Ministros Militares e das Relações Exteriores, imunes 
ao juízo congressual de censura, que serão nomeados, livremente, por decisão presidencial. 
Ressalta-se, neste ponto, que os Ministros de livre nomeação exercem atribuições que, por 
sua natureza mesma, compreendem-se no alcance do desempenho presidencial de suas 
funções de Estado (relações internacionais e defesa da comunidade estatal). Os Ministros 
militares sempre exerceram, na tradição brasileira, postos de comando. O modelo 
constitucional brasileiro outorga ao Presidente da República o comando supremo das Forças 
Armadas, competindo aos Chefes militares, dentro do princípio hierárquico que lhes impõe o 
dever de lealdade e de obediência, plena sujeição ao seu comandante – em – chefe. Não 
teria sentido, destarte, que, nesse plano, houvesse interferência externa de um outro Poder, 
que gerasse, até, a interrupção dessa relação entre comandante e comandados. 

(11)  Na composição do Conselho de Ministros, o Presidente da República deverá observar os 
resultados das eleições gerais para o Congresso Nacional; 

(12)  Outorga de competência ampla ao Conselho de Ministros, nas matérias relacionadas à 
condução dos negócios da Administração Federal; 

(13)  Necessidade de referenda ministerial, como condição de validade e de eficácia dos atos do 
Presidente da República; 

(14)  Sujeição do Conselho de Ministros, sempre na pessoa do Primeiro Ministro, ao juízo de 
censura da Câmara dos Deputados que se formalizará através de moção aprovada pelo voto 
da maioria absoluta dos congressistas. Os Ministros de livre nomeação do Presidente da 
República não estarão sujeitos a qualquer voto de censura; 

(15)  Possibilidade de dissolução da Câmara dos Deputados, por determinação presidencial, após 
a terceira censura na mesma sessão legislativa; 

(16)  Convocação de eleições extraordinárias, na hipótese do item precedente, reiniciando-se em 
consequência, e após constituída a Câmara dos Deputados, uma nova legislatura (período 
quadrienal); 

(17)  Previsão dos crimes de responsabilidade (infrações político-administrativas) do Presidente 
da República. 

O PODER LEGISLATIVO: A NECESSIDADE DO SEU FORTALECIMENTO 
A necessidade de impor limitações jurídicas ao exercício do poder estatal e a exigência de preservar, 
em benefício da pessoa, o regime das liberdades públicas situam-se na gênese do processo de 
organização democrática e constitucional do Estado. 
O constitucionalismo, como processo e como movimento, projetando-se numa dimensão político-
administrativo, tornou-se responsável, a partir  de século XVIII, pela instauração de uma ordem 
normativa, destinada a conter a onipotência do Estado. 
O controle do poder político, segundo adverte LOEWENSTEIN, representa a matéria central de 
qualquer teoria da Constituição. 
A liberdade dos destinatários do poder, numa comunidade estatal concreta, decorre, 
necessariamente, da eficácia do sistema nela instituído, que estabeleça mecanismos de vigilância 
sobre o processo de governo. 
A divisão do poder constitui princípio fundamental de limitação da autoridade estatal. Nela reside a 
garantia mesma de respeito e proteção às liberdades públicas. 
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Não foi por outra razão que a Carta Imperial brasileira, de 1824, assinalou que a divisão dos Poderes 
Políticos constituía o “princípio conservados dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio de 
fazer efetivas as garantias, que a Constituição oferece” (v. art. 9º). 
Mais expressiva, ainda, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela 
Assembleia Nacional Francesa, em 1789, pois enfatizava que não teria Constituição a Sociedade, na 
qual a garantia dos direitos não estivesse assegurada, e nem a separação de poderes determinada 
(v. art. 16). 
O sentido democrático que deve inspirar o processo de consolidação de nossas instituições repele 
qualquer sistema que gere a concentração de poderes. 
Daí a necessidade, na esfera da divisão funcional do poder, de estabelecer um regramento 
constitucional que confira independência ao Poder Legislativo e permita aos membros nele investidos 
a vigilância sobre o exercício dos demais poderes da República. 
O Poder Legislativo constitui, em essência, o instrumento fundamental do governo representativo. 
É nele que se realiza, em plenitude, o princípio reitor do Estado democrático, cujo poder deriva do 
justo consentimento dos governadores. 
Assim, é imperioso dotar o Poder Legislativo, no Estado brasileiro, de estrutura, garantias e 
mecanismos que o viabilizem a cumprir as três missões fundamentais para as quais foi instituído: 
legislar, representar e fiscalizar. 
Esta proposta objetiva dar concreção efetivas às preocupações que visam a tornar o Legislativo um 
poder verdadeiramente autêntico. 
A emenda consagra na organização do Poder Legislativo, o bicameralismo, sistema que tem sido 
tradicional entre nós, desde a Carta Imperial de 1824. 
O processo de formação dos atos revestidos de eficácia constitucional e legal vem disciplinado de 
modo significativamente inovador. 
Ao disciplinar o exercício do poder de reforma, este Substitutivo distingue entre revisão e emenda, 
para efeito de alteração da Carta Política. 
A revisão limitar-se-á às normas materialmente constitucionais, vale dizer, aos preceitos que dispõem 
sobre a estrutura do Estado, a organização do poder, a discriminação das competências estatais e a 
proclamação das liberdade públicas. 
O exercício do poder de reforma, mediante revisão, dar-se-á em procedimento complexo, de rito 
especial, corporificando-se, as alterações dele resultantes, em Ato Constitucional. 
Registre-se que o texto, no que pertine à revisão constitucional, defere legitimidade ativa às 
Assembleias Legislativas dos Estados-membros, nisso estabelecendo uma prática republicana só 
interrompida pelas Cartas de 1937 e de 1969. 
A reforma, mediante emenda, observará rito procedimental menos complexo, embora objetivamente 
mais difícil do que aquele peculiar ao processo de formação das normas meramente legais. 
Estipulou-se, na realidade, uma gradação, para efeito de reforma, no coeficiente de rigidez das 
normas constitucionais, que em função de seu conteúdo, submeter-se-ão a procedimentos 
diversificados de alteração. 
A proposta, enfim, representa um processo significativo no sentido de restabelecer, em toda a 
plenitude, a competência da instituição parlamentar. 
O CONSELHO DA REPÚBLICA 
A atual Emenda, embora mantenha o Conselho da República, preconizado no texto oferecido pelo 
ilustre Deputado Bernardo Cabral, desenha-se um outro perfil e o investe de funções institucionais 
que o fazem superpor-se à dimensão na qual se acham estruturados os Poderes do Estado. 
Esta proposta visa a institucionalizar, em sede constitucional, o Conselho da República, órgão 
incumbido de coordenar as relações institucionais entre os Poderes do Estado e de velar pela 
harmonia e independência dos órgãos da soberania nacional. 
Sem vínculos formais, que o situem na esfera de qualquer dos Poderes, o Conselho da República 
compõe-se, dentre outros membros, dos Chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário. 
As magnas prerrogativas do Conselho da República investem-no na competência de velar pela 
harmonia, separação e independência dos Poderes da União, e pela intangibilidade do princípio da 
federação. 
Note-se que o Conselho da República acha-se, de certo modo, pelo que nesta proposta se contém, 
investido de virtual poder moderador, cumprindo-lhe exercer, na definição de PIMENTA BUENO, “a 
suprema inspeção da nação”. 
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O Conselho da República, enquanto depositário dessa suprema prerrogativa, converter-se-á no 
arbitro constitucional dos conflitos entre os Poderes Políticos, velando, incessantemente, para que se 
lhes preserve a independência, o equilíbrio e a harmonia. 
 
   
   EMENDA:04553 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 97  
Substitua-se o Art. 97 pelo seguinte,  
aprovado pela Comissão de Organização dos Poderes  
e Sistema de Governo:  
Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quatrocentos e oitenta e sete representantes  
do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, pelo voto direto, secreto e  
proporcional, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal. 
Justificativa:  
Segundo a tradição histórica brasileira, o sistema eleitoral é tratado no âmbito do capítulo do Poder 
Legislativo. Assim, é coerente priorizarmos a redação adotada pela Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, a qual, além do mais, mantém uma outra tradição histórica brasileira 
, da eleição dos deputados federais pelo voto proporcional, muito mais adequado à nossa realidade, 
além de assegurar uma maior politização das eleições, ameaçada pelo paroquialismo do voto distrital. 
Parecer:   
   As questões constitucionais ainda discutidas a nível de Projeto exigem definição consensual no 
Substitutivo. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:04600 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   TÍTULO II CAPÍTULO V, SEÇÃO I - DOS DIREITOS  
POLÍTICOS.  
I - Inclua-se no Capítulo V do Projeto de  
Constituição a Seção II: "Do Sistema Eleitoral",  
que passa a ter a seguinte redação:  
SEÇÃO II  
DO SISTEMA ELEITORAL  
Art. 27 - O sufrágio é universal, e o voto, direto e secreto.  
Art. - São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contem dezoito anos ou mais,  
alistados na forma da lei.  
§ 1o. - O alistamento e o voto são  
obrigatórios, salvo para os analfabetos, os  
maiores de setenta anos e os deficientes físicos.  
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§ 2o. - Não podem alistar-se eleitores os que  
não saibam exprimir-se na língua nacional e os que  
estejam privados, temporária ou definitivamente,  
dos seus direitos políticos.  
§ 3o. - São elegíveis os alistáveis, na forma  
desta Constituição e da lei.  
Art. - Os militares são alistáveis, exceto  
os conscritos, durante o período de serviço  
militar obrigatório.  
Art. 32 - Lei complementar estabelecerá os  
casos de inelegibilidade e os prazos de sua  
cessação, tomando em conta a vida pregressa dos  
candidatos, a fim de proteger:  
I - o regime democrático;  
II - a probidade administrativa;  
III - a normalidade e legitimidade das  
eleições, contra a influência do poder econômico  
ou o abuso do exercício de função, cargo ou  
emprego públicos da administração direta ou indireta;  
IV - a moralidade para o exercício do mandato.  
§ 1o. - São elegíveis os militares alistáveis  
de mais de dez anos de serviço ativo, os quais  
serão agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos só são  
elegíveis caso se afastem espontaneamente da atividade.  
§ 2o. - São exigidos, como condição de  
elegibilidade, a filiação a partido político e o  
domicílio eleitoral na circunscrição, por prazo  
mínimo de seis meses.  
Art. 33 - O Presidente da República será  
eleito na forma desta Constituição, até noventa  
dias antes do termo do mandato de seu antecessor.  
§ 1o.- Considerar-se-á eleito o candidato que  
obtiver maioria absoluta de votos.  
§ 2o. - Se nenhum candidato alcançar essa  
maioria, renovar-se-á a eleição, dentro de  
quarenta e cinco dias depois de proclamado o  
resultado da primeira. Ao segundo escrutínio  
somente concorrerão os dois candidatos mais  
votados no primeiro, sendo eleito o que reunir a  
maioria dos votos válidos.  
§ 3o. - Ocorrendo desistência entre os dois  
candidatos mais votados, sua substituição caberá  
ao terceiro mais votado, e assim sucessivamente.  
§ 4o. - Considerar-se-á eleito o candidato a  
Vice-Presidente da República, em virtude da eleição  
do candidato a Presidente com ele registrado.  
§ 5o. - É de cinco anos o mandato  
do presidente e do Vice-Presidente da República.  
§ 6o. - Não será permitida a reeleição do  
Presidente e Vice-Presidente da República, dos  
Governadores e Vice-Governadores, dos Prefeitos e  
Vice-Prefeitos.  
§ 7o. - Substituirá o Presidente, em caso de  
impedimento, e suceder-lhe-á, em caso de vaga, o  
Vice-Presidente.  
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Art. 34. O Governador do Estado será eleito  
até cem dias antes do termo do mandato de seu  
antecessor, na forma dos parágrafos 1o. e 2o.  
do artigo anterior, para mandato de quatro  
anos, e tomará posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente.  
Parágrafo Único - Considerar-se-á eleito o  
candidato a Vice-Governador, em virtude da eleição  
do candidato a Governador com ele registrado.  
Art. 35 - O Prefeito será eleito até noventa  
dias antes do termo do mandato de seu antecessor,  
aplicadas as regras dos parágrafos 1o. e 2o. do  
artigo 5o.  
Parágrafo único. Considerar-se-á eleito o  
candidato a Vice-Prefeito, em decorrência da  
eleição do candidato a Prefeito com ele registrado.  
art. 36 perderão o mandato o governador e o  
prefeito que assumirem outro cargo ou função  
na administração pública direta ou indireta.  
Art. 37. Cada Estado e o Distrito Federal  
elegerão, pelo sistema majoritário,  
respectivamente, três Senadores, com mandato de  
oito anos.  
Parágrafo único. A representação de cada  
Estado e do Distrito Federal renovar-se-á de  
quatro em quatro anos, alternadamente, por um e  
dois terços.  
Art. 38. Os Deputados Federais e Estaduais  
serão eleitos pelo sistema distrital misto, voto  
majoritário e proporcional, na forma que a lei  
estabelecer.  
II - Renumerem-se as seções deste capítulo e  
os artigos subsequentes, suprimindo-se:  
a) a parte final do Preâmbulo, que reza: "o  
voto é secreto, direto e obrigatório, e as  
minorias terão representação proporcional no  
exercício do poder político;"  
b) as alíneas a, b, c e d do inciso I do art. 27;  
c) as alíneas a, b, c, d, e, f, g, h do inciso II do art. 27;  
d) as alíneas a e b do inciso III do art. 27;  
e) as alíneas a, b, c, d do inciso IV do art. 27;  
b) os artigos 60, 64, 61, 153, 154 e seus parágrafos;  
c) a parte final do art. 97, que reza: "pelo  
sistema distrital misto, voto majoritário, direto,  
secreto e proporcional em cada Estado, Território  
e no Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer".  
d) no "caput" do art. 98, a expressão:  
"eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o  
princípio majoritário";  
f) o parágrafo 1o. do art. 98. 
Justificativa:  
A Emenda, ora submetida ao exame desta colenda Comissão, a rigor, não inova, nem altera o texto 
que se pretendeu sistematizar. Ela, apenas, reagrupa o que foi dispersado, e nisso alinha-se ao 
objetivo primordial da Comissão sistematizadora. 
Com efeito, a aglutinação dos dispositivos concernentes ao processo eleitoral, num único capítulo ou 
seção, é medida impositiva, já que atende entre, outros, aos seguintes reclamos: 

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

dispersiva e desatenta à sua relevância; 
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3) Acolhe decisão dos constituintes da Comissão Temática que, ao dedicarem um capítulo ao 
Sistema Eleitoral, precedendo outro referente aos Partidos Políticos, pretenderam manifestar 
seu entendimento de que ambas as matérias se aproximam por sua interdependência e igual 
relevância. 

E cabe aqui solicitar a atenção do ilustre Relator desta Comissão para um critério a ser considerado 
sempre, no seu árduo trabalho de sistematizador: onde se impõe opção entre propostas 
concorrentes, há de se dar prioridade aquela oriunda da Comissão Temática específica, cujos 
membros nelas se inscreveram, exatamente por considerarem as matérias nelas analisadas áreas de 
sua especialidade ou de sua experiência mais rica. 
Pelo exposto, espero o acolhimento da Proposição. 
Parecer:   
   Propõe o autor a inserção no texto constitucional de um capítulo destinado ao sistema eleitoral.  
A matéria de que trata o referido capítulo, na sua grande maioria, integra o capítulo dos direitos 
políticos.  
O restante está nos capítulos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, dos Estados e Municípios.  
Fazemos objeções às alterações propostas.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:05046 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do art. 97, Seção I do  
Capítulo I, do Título V do Anteprojeto do Relator,  
dando-se a seguinte nova redação.  
Suprima-se parte do § 2o. do Art. 97:  
Art. 97 - ..................................  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para nenhum Estado ou  
Distrito Federal tenham menos de oito Deputados. 
Justificativa:  
Nenhuma palavra foi acrescida ou alterado o texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistematização. 
Procuramos, apenas, através de supressão sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio e com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Parecer:   
   As questões constitucionais ainda discutidas a nível de Projeto exigem definição consensual no 
Substitutivo. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:05272 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   O Artigo 97, deverá ter a seguinte redação:  
Artigo 97 - A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 132  

 

povo, eleitos pelo voto secreto e direto, dentre  
os cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício  
dos direitos políticos, segundo o princípio  
proporcional em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal. 
Justificativa:  
O Brasil é um País do qual se reclama que não tem tradições. Talvez o legislador seja um dos 
responsáveis por essa reclamação, por querer inovar, muita vez para pior, o que vem dando certo. É 
o caso do VOTO DISTRITAL, do qual não temos tradições. 
Inseri-lo na Constituição, seria uma inovação danosa porque vai confundir mais ainda o eleitor e criar 
dificuldades nos sistemas de votação e de apuração. O sistema proporcional é o melhor e já 
tradicional no direito eleitoral. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:05373 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÃO AO TEXTO DO  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, NO ART. 97.  
Suprima-se o § 3o. do Art. 97, remunerando-se o § 4o. para § 3o. 
Justificativa:  
Inexiste necessidade de ficar registrada a exceção do Território de Fernando de Noronha, em relação 
ao número de Deputados por Estado ou Distrito Federal, que elegerá quatro Deputados. Ora, a 
Comissão da Organização do Estado aprovou EMENDA que visa a extinção do Território Federal de 
Fernando de Noronha, e consequentemente, a REINCORPORAÇÃO de sua área, ao Estado de 
Pernambuco, de efeito, não ocorrerá eleições para Deputado. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:05395 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGOS 96 E 97,  
PARÁGRAFOS DO TÍTULO V, CAPÍTULO I  
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Os artigos 96 e 97 e parágrafos do Título V,  
Capítulo I passam a ter a seguinte disposição e redação:  
SEÇÃO I  
DA ASSEMBLÉIA NACIONAL  
Art. - O Legislativo é exercido pela  
Assembleia Nacional, unicameralmente constituída  
por parlamentares com seus respectivos suplentes  
eleitos dentre os cidadãos maiores de dezoito anos  
e no exercício dos direitos políticos, por voto  
universal, direto e secreto, pelo sistema  
distrital misto.  
Art. - O número de Deputados por Estado,  
Território ou Distrito Federal será estabelecido  
pelo Poder Eleitoral, proporcionalmente à  
população e para um mandato de quatro anos. 
Justificativa:  
Em última análise, Câmara dos Deputados e Senado caracterizam redundância de atribuições no 
processo legislativo. Se a nível de Municípios e de Estados, historicamente tem funcionado bem o 
unicameralismo, a prática deve ser estendida à esfera federal. 
ADENDO. Em todo o projeto de Constituição, as denominações e pertinências à Câmara dos 
Deputados, Senado Federal e Congresso Nacional, passam a sê-lo unicamente à Assembleia 
Nacional Analogamente, onde se se lê Justiça Eleitoral, leia-se Poder Eleitoral. 
Parecer:   
   As finalidades da Emenda, estão em parte, contempladas no Substitutivo.  
Assim, pela sua aprovação. 
 
   
   EMENDA:05883 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA:  
Dispositivo emendado: art. 97.  
Dê-se ao art. 97, "caput" e § 1o. a seguinte redação:  
"Art. 97. A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito  
anos e no exercício dos direitos políticos, pelo  
sistema proporcional, voto direto e secreto, em  
cada Estado, Território e no Distrito Federal, na  
forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. Cada legislatura terá a duração de quatro anos." 
Justificativa:  
A emenda objetiva a manutenção do sistema proporcional como critério para a eleição dos 
representantes do povo, de acordo com a tradição cultural, política e constitucional do país, evitando-
se o casuísmo de um sistema misto, em busca de experimentação. 
Do mesmo modo, com a modificação do parágrafo primeiro, evita-se a possibilidade de dissolução da 
Câmara. 
Parecer:      
As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
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responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:05983 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 97  
"§ - Em cada Estado, metade dos deputados  
federais serão eleitos pelo sistema proporcional e  
metade por voto majoritário em tantos distritos  
eleitorais quantos forem as vagas a serem  
preenchidas pelo sistema majoritário'. 
Justificativa:  
Não é claro o caput do artigo, ao referir-se a “sistema distrital misto”. Pretende o Projeto estabelecer o 
sistema misto, tal como descrito no parágrafo proposto. Com a redação do caput, o interprete poderá 
entender, como já aconteceu em passado recente, ter a Constituição instituído o sistema distrital, 
referindo-se o adjetivo “misto” a diferentes formas de votação no interior do distrito. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:06176 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 97  
O art. 97 do Projeto de Constituição  
elaborado pela Comissão de Sistematização passa a  
vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de 225  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de vinte e um anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema distrital misto,  
voto majoritário, direto, secreto e proporcional,  
em cada Estado. Território e no Distrito Federal,  
na forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - O número de Deputados por Estado,  
Distrito Federal ou Território será estabelecido  
pela Justiça Eleitoral, segundo critério  
diretamente proporcional à população, na proporção  
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de um representante para cada 500 mil habitantes,  
com os ajustes necessários à aproximação devida,  
de forma a que nenhum Estado tenha menos de 4  
representantes.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território elegerá 3 Deputados". 
Justificativa:  
Existe, indubitavelmente, séria distorção numérica relacionada à composição da Câmara Federal. Os 
Territórios e Estados menos populosos têm, em proporção a seu pequeno eleitorado, o que podemos 
chamar de super-representação. 
É absolutamente indispensável que nos detenhamos, com seriedade e bom-senso, no reexame 
dessa questão, pois, a continuarmos no mesmo compasso, a tese da proporcionalidade, sem dúvida, 
em pouco tempo nos levará a uma Câmara de proporções descomunais. E, o que é pior, cada vez 
mais inoperante. 
Precisamos obter uma fórmula que permita o máximo de equilíbrio, em termos de representação 
popular cameral. 
O objetivo primordial da medida é o de agilizar a atividade legislativa na Casa, uma vez que uma 
quantidade substancialmente menor de representantes propiciará melhor utilização dos recursos 
materiais e humanos da Câmara dos Deputados, em benefício do trabalho parlamentar. 
Contará, dessa forma, o Deputado com infraestrutura mais adequada, tanto do ponto de vista de 
espaço e de recursos administrativos, com influências positivas na qualidade e, mesmo, na 
quantidade de sua produtividade. 
Como informação adicional anexamos o quadro demonstrativo “População-Projeção IBGE”. 
POPULAÇÃO (Projeção IBGE para 1º de Julho de 1985). 
 

ESTADO/TERRITÓRIO DEPUTADOS POPULAÇÃO(a) PERCENTUAL (a/b) PROPOSTA 

ACRE 
AMAZONAS 
RONDÔNIA 
PARÁ 
MARANHÃO 
 
PIAUÍ 
CEARÁ 
RIO GRANDE DO 
NORTE 
PARAÍBA 
PERNAMBUCO 
 
ALAGOAS 
SERGIPE 
BAHIA 
ESPIRÍTO SANTO 
RIO DE JANEIRO 
 
MINAS GERAIS 
SÃO PAULO 
GOIÁS 
DISTRITO FEDERAL 
MATO GROSSO 
 
MATO GROSSO DO 
SUL 
PARANÁ 
SANTA CATARINA 
RIO GRANDE DO SUL 
AMAPÁ 
 

8 
8 
8 
17 
18 
 
10 
22 
8 
12 
25 
 
9 
8 
39 
10 
46 
 
53 
60 
17 
8 
8 
 
8 
30 
16 
31 
4 
 
4 
 

358 
1.728 
731 
4.201 
4.641 
 
2.430 
5.893 
2.126 
3.016 
6.776 
 
2.245 
1.287 
10.731 
2.287 
12.767 
 
14.600 
29.657 
4.453 
1.579 
1.480 
 
1.604 
8.074 
4.096 
8.486 
214 
 
104 
 

0,0264 
1,2746 
0,5392 
3,0989 
3,4234 
 
1,7925 
4,3470 
1,5682 
2,2247 
4,9983 
 
1,6560 
0,9493 
7,9158 
1,6870 
9,4176 
 
10,7698 
21,8767 
3,2847 
1,1647 
1,0917 
 
1,1832 
5,9558 
3,0214 
6,2597 
0,1578 
 
0,0767 
 

0,53 
2,56 
1,08 
6,22 
6,88 
 
3,60 
8,73 
3,15 
4,47 
10,04 
 
3,32 
1,90 
15,91 
3,39 
18,92 
 
21,64 
43,97 
6,60 
2,34 
2,19 
 
2,37 
11,97 
6,07 
12,58 
0,31 
 
0,15 
 

4 
4 
4 
6 
7 
 
4 
9 
4 
4 
10 
 
4 
4 
16 
4 
19 
 
22 
44 
7 
4 
4 
 
4 
12 
6 
13 
3 
 
3 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 136  

 

RORAIMA 
 
TOTAL 

487 135.564(b) 100,00 - 225 

 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:06420 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Suprimir do art. 97 as seguintes expressões:  
"sistema distrital misto" e a palavra "majoritário" 
Justificativa:  
Na realidade, não podemos aceitar o sistema distrital misto e muito menos o sistema distrital. No 
passado, não muito remoto, o Legislador eliminou do texto Constitucional o voto distrital. 
Havia razões para eliminar esse processo e hoje há razões para impedir que se instale o voto distrital, 
mesmo que misto. 
Enumerar aqui os motivos demandaria páginas. Entretanto devo dizer que: 
I – o poder econômico exercerá em área definida sua pressão, com muito mais força. 
II – a luta ideológica, programática, ampla, darão lugar ao “despachante de luxo”. 
III – as categorias profissionais, civis e militares perderão seus arautos e defensores, mesmo que 
leais. 
IV – os coronéis dos currais eleitores prevalecerão e procurarão anular a luta dos defensores do 
povo, aplicando seus métodos para manter os currais. 
Ouso trazer para este debate, “a Lei da atração das massas”, isto é: “a massa atrai a massa na razão 
direta de sua intensidade e na razão inversa do quadrado das distâncias”. 
É difícil ao Poder Econômico exercer influência enquanto se alarga o campo de ação do candidato 
mais fraco economicamente. 
O discurso, a mensagem, o parlamentar, não conta no sistema distrital. 
Fixemo-nos, pois, no proporcional. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:06819 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do artigo 97 e seus  
parágrafos do Projeto de Constituição pela seguinte:  
"Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, por voto direto e secreto em  
cada Estado, Território e no Distrito Federal.  
§ 1o. - A eleição de dois terços (2/3) da  
representação de cada Estado, Território e do  
Distrito Federal será feita pelo sistema  
distrital, voto majoritário, e um terço (1/3) pelo  
voto proporcional, nas condições estabelecidas em lei.  
§ 2o. - Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução da Câmara Federal,  
hipótese em que, com a posse dos Deputados após as  
eleições extraordinárias, será iniciado um novo  
período quadrienal.  
§ 3o. - O número de Deputados, por Estado e  
pelo Distrito Federal, para cada legislatura, será  
estabelecido pela Justiça Eleitoral, assegurando  
o mínimo de quatro por Estado, proporcionalmente  
ao número de eleitores inscritos, obedecido o seguinte critério:  
a) até cem mil eleitores, três deputados;  
b) de cem mil e um a seis milhões de  
eleitores, mais um deputado para cada grupo de  
cento e cinquenta mil fração superior a setenta e cinco mil;  
c) de seis milhões e um a nove milhões, mais  
um deputado para cada grupo de trezentos mil ou  
fração superior a cento e cinquenta mil;  
d) além de nove milhões de eleitores, mais um  
deputado para cada grupo de quatrocentos mil ou  
fração superior a duzentos mil  
§ 4o. - Cada Território elegerá dois  
deputados, excetuando o Território de Fernando de Noronha." 
Justificativa:  
Um dos princípios fundamentais da democracia é este: um homem, um voto. Nenhum homem pode 
ter o seu voto valendo mais do que o do outro. Se a Câmara dos Deputados é composta por 
representantes do povo, a sua composição, para ser democrática, deve corresponder ao número de 
eleitores e não ser fundada em artificialismo que macule a legitimidade da representação. 
O Senado, criando sob a justificativa de garantir-se a manutenção da Federação, compõe-se de 
representantes dos Estados em número igual para todos – três. Os Territórios ali não se representam, 
mas se representam na Câmara Federal. 
O critério vigente, e que foi acolhido pelo Projeto de Constituição, é fruto de autoritarismo, que com 
essa ficção procurou fortalecer a sua base de sustentação. O argumento utilizado, para fundar-se a 
representação proporcionalmente à população e não ao número de eleitores, era de que os 
analfabetos também deveriam ser representados, mesmo sem voto. Argumento agora insubsistente 
com a extensão do direito de alistamento e de voto aos analfabetos. 
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Esse artificialismo limitou em 60 o número máximo de representação por Estado, cassando o direito 
de serem representados no Legislativo milhões de brasileiros, ao mesmo tempo em que fixou o 
mínimo em 8 deputados, independentemente da pouca densidade populacional do Estado. 
Esse critério padece de legitimidade, pois permitiu que o voto de um cidadão de um Estado valesse 
tanto quanto os votos de trinta cidadãos de outro Estado. Tanto que há Constituinte eleito com cerca 
de mil votos, enquanto ficaram na suplência pessoas que receberam mais de 20 mil sufrágios. 
Não há razão para que a Constituição, casuisticamente, limite em 487 o número de membros da 
Câmara Federal, como quem pretende limitar ou estancar o número de eleitores do Brasil. 
Pela emenda que apresentamos, o critério de composição é claro e democrático e ainda diminui o 
número de membros da Câmara Federal. 
O quadro exposto adiante demonstra de forma eloquente a distorção que o critério artificial em vigor 
provoca. 
 

 
 
 
 
 
 

Pelo critério ora proposto, verifica-se que essa distorção seria corrigida. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Baseando-se em dados do Tribunal Superior Eleitoral de 1986, a representação de cada Estado e 
Território na Câmara dos Deputados seria a seguinte: 
 
 

ESTADO POPULAÇÃO (*) ELEITORES (**) Nº DE DEPUTADOS 

Atuais Propostos 

SÃO PAULO 
MINAS GERAIS 
RIO DE JANEIRO 
BAHIA 
RIO GRANDE DO SUL 
PARANÁ 
PERNAMBUCO 
CEARÁ 
MARANHÃO 
GOIÁS 
PARÁ 
SANTA CATARINA 
PARAIBA 
PIAUÍ 
ESPIRITO SANTO 
ALAGOAS 
RIO GRANDE DO NORTE 
AMAZONAS 
MATO GROSSO DO SUL 
MATO GROSSO 
SERGIPE 
RONDÔNIA 
ACRE 
DISTRITO FEDERAL 

29.988.000 
14.667.000 
12.854.000 
10.788.000 
8.528.000 
8.105.000 
6.810.000 
5.918.000 
4.679.000 
4.492.000 
4.431.000 
4.123.000 
3.035.000 
2.451.000 
2.312.000 
2.251.000 
2.136.000 
1.748.000 
1.632.000 
1.514.000 
1.303.000 
943.000 
373.000 
1.613.000 

15.976.997 
7.857.017 
7.297.811 
4.731.128 
4.912.701 
4.309.606 
3.098.179 
2.888.798 
1.814.411 
2.143.157 
1.598.604 
2.283.200 
1.471.648 
1.091.068 
1.124.910 
950.123 
1.070.097 
630.863 
820.572 
842.882 
632.919 
446.611 
144.661 
732.549 

60 
53 
46 
39 
31 
30 
25 
22 
18 
17 
17 
16 
12 
10 
10 
09 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 

69 
48 
46 
33 
35 
31 
23 
22 
14 
17 
13 
18 
12 
10 
10 
09 
09 
07 
08 
08 
07 
05 
03  
07 

ESTADOS Nº DE ELEITORES Nº DE DEPUTADOS 

SP, MG, RJ, RS, PR, SC, DF 43.369.881 244 

DEMAIS ESTADOS 25.633.573 
 

243 

ESTADOS Nº DE ELEITORES Nº DE DEPUTADOS 

SP, MG, RJ, RS, PR, SC, DF 43.633.573 254 

DEMAIS ESTADOS 25.633.573 
 

218 
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RORAIMA 
AMAPÁ 
 

105.000 
222.000 
 

49.724 
83.182 
 

04 
04 
 

02 
02 
 

69.003.418 487 469 

 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:06833 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÓLON BORGES DOS REIS (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 97, do Capítulo I, do  
Legislativo, Seção I, do Congresso Nacional, do  
Projeto de Constituição, o seguinte parágrafo:  
"§ 4o. - As eleições para o Congresso  
Nacional realizar-se-ão quadrienalmente no período  
imediatamente anterior à Legislatura subsequente,  
em data a ser previamente fixada pelo Tribunal  
Superior Eleitoral." 
Justificativa:  
O objetivo desta emenda e poupar a última Sessão Legislativa do esvaziamento decorrente da 
campanha eleitoral, que passará a ocorrer no período de recesso parlamentar de fim de anos, 
encerrada a Legislatura anterior. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:06975 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigo 49, § 2o. e 5o.; artigo 54, incisos XII, alínea "d", XIII,  
XIV e XXIII, alínea "O"; Capítulo V (título); Artigo 70 e seus parágrafos; artigo 97 § 3º artigo  
99 inciso VIII; artigo 108, inciso III alínea "d"; artigo 112, inciso I; artigo 158 inciso III;  
artigo 187 inciso VII; artigo 193; § 1o.; artigo 201, inciso I, alínea "b" e "c"; artigo 205  
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inciso I, alínea "d", inciso II, alínea "a" e "b" e inciso III, artigo 209 § 3o.; artigo 210,  
parágrafo único. Artigo 218; artigo 221 parágrafo único; seção IX (título ou cabeçalho); artigo 229,  
§ 2o.; artigo 231, inciso IV; artigo 254, artigo 260; e artigo 378, parágrafo 3o..  
Suprima-se dos dispositivos do Projeto de Constituição mencionados o seguinte:  
1 - Do artigo 49 os parágrafos 2o. e 5o.;  
2 - Do artigo 54 inciso XII alínea "d" as expressões "OU DOS TERRITÓRIOS;"  
Inciso XIII e XIV as expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
Inciso XXIII, alínea "o" as expressões "E DOS TERRITÓRIOS; ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
DOS TERRITÓRIOS;"  
3 - Do capítulo V (cabeçalho ou título) ; as expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
4 - Todo o artigo 70 e seus parágrafos;  
5 - Do artigo 97, o parágrafo 3o.;  
6 - Do artigo 99, inciso VIII as expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
7 - Do artigo 108, inciso III, alínea "d" as expressões "DOS GOVERNADORES DOS TERRITÓRIOS;"  
8 - Do artigo 112, inciso I, as expressões "GOVERNADOR DE TERRITÓRIO, ...DE TERRITÓRIO;"  
9 - Do artigo 158, inciso III, as expressões "OS GOVERNADORES DE TERRITÓRIOS;"  
10 - Do artigo 187, inciso VII, as expressões "E TERRITÓRIOS;"  
11 - Do artigo 193, § 1o. as expressões "E TERRITÓRIOS;"  
12 - Do artigo 201, inciso I, alíneas "b" e "c" as expressões "E TERRITÓRIOS" e "E 
OS TERRITÓRIOS"  
13 - Do artigo 205 inciso I, alínea "d", inciso II alíneas "a" e "b" e inciso III, as expressões "E 
TERRITÓRIOS"  
14 - Do artigo 209, § 3o., as expressões "OU TERRITÓRIOS;"  
15 - Do artigo 210 o parágrafo único  
16 - Do artigo 218, as expressões "OS TERRITÓRIOS;"  
17 - Do artigo 221, o parágrafo único;  
18 - Da seção IX capítulo IV, Título V (Cabeçalho ou Título), as expressões "E DOS TERRITÓRIOS"  
19 - Do artigo 229, § 2o. as expressões "E DOS TERRITÓRIOS"  
20 - Do artigo 231, inciso IV, as expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
21 - Do artigo 254, "caput"" as expressões "DOSTERRITÓRIOS;"  
22 - Todo o artigo 260;  
23 - Do artigo 378, § 3o., as expressões "ORGANIZARÁ E FINANCIARÁ OS SISTEMAS DE ENSINO 
DOS TERRITÓRIOS E;" 
Justificativa:  
Todos os dispositivos emendados dizem respeito ao mesmo assunto TERRITÓRIOS FEDERAIS. 
1 – O parágrafo 3º do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, 
quando de maneira explicita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI, 
SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM 
NOVOS ESTADOS....” 
2 – Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como pretende o § 5º 
do citado Artigo do Projeto. 
3 – Por outro lado, o art. 441 do Projeto de Constituição transforma os Territórios de Roraima e 
Amapá em Estados; 
4 – O único Território Federal restante, Fernando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de 
Pernambuco do qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela Nova Carta 
Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as unidades Federadas tenham direitos iguais; 
5 – Assim, escrevendo uma constituição moderna, propomos a extinção da figura de Território 
Federal, razão pela qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda a referência a 
Territórios. 
Parecer:   
   Pela rejeição uma vez que foi considerado necessário manter os territórios como integrantes da 
União. 
 
   
   EMENDA:06983 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 141  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigo 97 § 3o.  
Suprima-se do Projeto de Constituição do  
Artigo 97, o parágrafo 3o. 
Justificativa:  
1 – O parágrafo 3º do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, 
quando de maneira explicita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI, 
SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM 
NOVOS ESTADOS....” 
2 – Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como pretende o § 5º 
do citado Artigo do Projeto. 
3 – Por outro lado, o art. 441 do Projeto de Constituição transforma os Territórios de Roraima e 
Amapá em Estados; 
4 – O único Território Federal restante, Fernando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de 
Pernambuco do qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela Nova Carta 
Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as unidades Federadas tenham direitos iguais; 
5 – Assim, escrevendo uma constituição moderna, propomos a extinção da figura de Território 
Federal, razão pela qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda a referência a 
Territórios. 
Parecer:   
   Não pode a Constituinte ignorar, no presente, a existência de Território que, provavelmente, no 
futuro, será anexado a Estado.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:07023 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado - artigo 97.  
Ao artigo 97 dê-se a seguinte redação:  
Artigo 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de representantes do povo, eleitos pelo Sistema  
Distrital, majoritário, direto e secreto, dentre  
cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício  
dos direitos políticos, na forma da lei. 
Justificativa:  
Precisar o número máximo da composição da Câmara dos Deputados é não prever o futuro, que ao 
que tudo indica consagrará novas unidades federativas para o País, o que fará inevitavelmente o 
aumento da representação popular na Câmara dos Deputados.  
A Emenda assegura também às eleições parlamentares o Sistema Distrital majoritário, ou puro. 
Eliminando-se as expressões "de até quatrocentos e oitenta e sete", não será necessário no futuro, a 
modificação deste Texto Constitucional. 
Daí a Emenda. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
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relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:07102 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 97 e seus §§ a redação  
seguinte, incluindo-se a Disposição Transitória correspondente:  
"Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até quatrocentos e vinte representantes do  
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de vinte e um  
anos, e no exercício dos direitos políticos, em  
cada Estado, no Distrito Federal e nos  
Territórios, pelo sistema eleitoral misto, na forma da lei.  
§ 1o. - Observado o limite máximo previsto  
neste artigo, o número de Deputados por Estado e  
pelo Distrito Federal será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os reajustes necessários para que nenhum  
Estado ou o Distrito Federal tenha menos de cinco  
ou mais de sessenta Deputados.  
§ 2o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território será representado na Câmara por  
três (3) Deputados.  
§ 3o. - O mandato dos Deputados é de quatro  
(4) anos, salvo dissolução da Câmara dos Deputados".  
Disposição Transitória  
"Art. - Fica ressalvada a composição da  
Câmara dos Deputados eleita em 15 de novembro de  
1986, observando-se, a partir da primeira eleição  
subsequente, a composição prevista no artigo 97". 
Justificativa:  
A emenda mantém a exigência atual de 21 anos para eleição de Deputado Federal, onde o político só 
pode chegar com um mínimo de maturidade e experiência. 
Corrige impropriedade técnica na referência de “sistema distrital misto” quando o correto é “sistema 
eleitoral misto” que inclui a eleição pelo voto majoritário distrital e pelo proporcional. 
Reduz, por ser excessivo, o número atual de Deputados, em consequência se alterna os números 
mínimos de representantes por unidade federada. 
Nossas Constituições anteriores estabeleciam o número de representantes por unidade federada, 
proporcionalmente à população um (1) para setenta mil (70.000) habitantes, em 1891, um (1) para 
cento e cinquenta mil (150.000) habitantes até o máximo de vinte (20), mais um para duzentos e 
cinquenta (250.000), em 1934 e 1946, pela Emenda Constitucional nº 17, de 1965, houve o aumento 
para trezentos mil (300.000) habitantes até vinte e cinco (25) Deputados e, a partir daí, um (1) para 
cada quinhentos mil (500.000), sendo que, em 1967, este último número foi ampliado para hum 
milhão (1.000.000). 
Na eleição de 1970, quando tínhamos 94.865.000 habitantes e 28.966.144 eleitores, a Câmara ficou 
com 310 representantes. O texto em vigor  (art.39) foi aprovado pela Emenda nº25/85, que fixou em 
487 o número de Deputados, que era de 420, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 
1977. 
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Na verdade, em um país com a nossa explosão demográfica, não é possível vincular o número de 
membros da Câmara ao de habitantes ou de eleitores, este agora ampliado com o voto dos 
analfabetos. Nem se deve deixar para a lei ordinária definir a expressão numérica da representação 
para evitar as normais tentações de majoração e a maior facilidade em obtê-la. 
Em Portugal, a Constituição de 25/04/76 fixou o mínimo de 240 e o máximo de 250 Deputados na 
Assembleia da República (art. 151). 
A Constituição Espanhola de 24/12/78 adotou o mínimo de 300 e o máximo de 400 Deputados  
(art. 68). 
Se pretendemos reduzir número atual, não cogitamos de fixar um mínimo, visto que a tendência será 
sempre de se atingir o limite do permissivo constitucional. 
Ouço dizer, e no meu Estado fui instado a formular esta proposta, que a eficiência, funcionalidade e 
representatividade da Câmara tem declinado, na medida em que se amplia o número de seus 
componentes. 
Além da óbvia sobrecarga de despesas, até a base física fica tumultuada, já agora com quatro 
anexos, sem contar o desejo, em boa hora contido, de construir novo plenário, anexo de anexo, 
novas salas de comissões , escadas rolantes, etc. 
Uma das formas de vencermos as dificuldade econômico-financeiras em que vivemos, ampliando 
recursos para imprescindível e urgente aplicação no campo social, é instaurarmos regime de 
austeridade e eficiência em todos os setores da administração pública. 
Os elevados índices de renovação das Casas Legislativas indicam a insatisfação que reina no seio de 
nossos representados. Se isto ocorre, ninguém se salvará ou se reelegerá aumentando o número de 
representantes, mais sim, pela confiabilidade conquistada no cumprimento de suas relevantes 
funções. 
A proposta prevê artigo a ser incluído nas Disposições Transitórias, de sorte a respeitar os atuais 
mandatos, oriundo das urnas de 15 de novembro de 1986. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
   
 
   EMENDA:07125 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao artigo 97, a seguinte redação:  
Art. 97 - A Câmara Federal compõem-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de 21 anos  
e no exercício dos direitos políticos, pelo voto  
direto, secreto e proporcional, em cada Estado,  
Território e no Distrito Federal, na forma que a  
lei estabelecer. 
Justificativa:  
Achamos por bem a apresentação da presente Emenda, estipulando a idade mínima de 21 anos para 
a Assunção ao Cargo de Deputado Federal pela falta de vivência político-administrativa. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
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relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:07147 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se a redação do artigo 97 do projeto, pela seguinte:  
"A Câmara dos Deputados compõe-se de até  
quinhentos e cinquenta representantes do povo, com o  
mandato de quatro anos, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício de seus  
direitos políticos, pelo sistema distrital misto,  
voto majoritário, direto, secreto e proporcional,  
em cada Estado, no Distrito Federal e nos  
Territórios, na forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população e  
à área Territorial de cada unidade da Federação,  
de modo que nenhuma delas tenha mais de sessenta  
ou menos de oito Deputados.  
§ 2o. - Cada Território, exceto o de  
Fernando de Noronha, elegerá quatro Deputados". 
Justificativa:  
No curso da história brasileira os Estados federados menos desenvolvidos e, por via de 
consequência, menos populosos, têm sido vítima de um profundo abandono, de um esquecimento 
premeditado e de uma falta de respeito humilhante. 
Isso tem acontecido, por parte de quase todos os governos brasileiros, porque esses Estados não 
possuem força política capaz de sensibilizar ou de pressionar o poder central no sentido do 
atingimento de determinadas metas ou do atendimento de determinadas reivindicações que 
encarnam justos anseios e legítimas aspirações desenvolvimentistas de seu povo. 
E é exatamente por isso que hoje se verifica, no país, uma descomunal diferença no processo de 
desenvolvimento das suas cinco regiões econômicas. Resulta meridianamente cristalino o profundo 
abismo econômico entre elas. Enquanto o Sul e o Leste experimentam um invejável processo de 
desenvolvimento, o Centro-Oeste, o Nordeste e a Amazônia se debatem no cadinho de suas 
dificuldades, de seus problemas, de suas angustias e de sua quase desesperança, justamente 
porque o poder central concentra a maior parte dos seus investimentos exatamente nas regiões mais 
desenvolvidas. 
Só as migalhas do orçamento nacional, só os restos de recursos é que são canalizados para os 
Estados pobres e sem população expressiva, daí não surgirem neles fatores de atração da população 
para esses territórios, fato que agrava até os problemas já existentes nos Estados desenvolvidos, já 
que para lá, em busca de um eldorado inexistente, se dirigem verdadeiras massas humanas que 
fazem inchar mais ainda as grandes metrópoles, comprometendo de forma acentuada o seu processo 
educacional, de assistência à saúde, de urbanismo, de sanitarismo, de lazer e de oferta de trabalho. 
Esse quadro resulta agravado pelos sérios problemas sociais que existem hoje nas grandes 
metrópoles do país, onde as populações carentes se debatem diante da fome, da miséria e do 
sofrimento. Os jovens, tangidos pela necessidade de comer, enveredam pelo caminho do crime; as 
moças vendem o próprio corpo para satisfazerem as suas necessidades de alimentação; moças e 
rapazes honestos se dirigem para o caminho do tóxico e, por via de consequência, para o crime, 
justamente por falta de ocupação e de trabalho. 
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Tudo isso acontece porque a Constituição federal vigente, assim como todas as anteriores, sempre 
estabeleceram que a representação do povo dos Estados na Câmara Federal deve ser estabelecida 
“PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO DE CADA ESTADO” (art.39, § 2º). Como se vê, a 
população é o único critério estabelecido para fixação da representação do Estado junto á Câmara 
dos Deputados. Isso é absolutamente injusto para os Estados que possuem uma área territorial 
expressiva e com uma população rarefeita. E por ser injusto, não pode esse sistema ser adotado na 
Constituição que estamos elaborando, especialmente porque se pretende, através dela, eliminar as 
mazelas que emperram a desenvolvimento nacional e comprometem a sorte de quantos habitam os 
Estados menos desenvolvidos do país. 
E é exatamente por essa razão que, como representante do Amazonas nesta Assembleia Nacional 
Constituinte – com certeza o Estado mais atingido por essa norma constitucional vigente – me atrevi 
a apresentar a presente PROPOSTA CONSTITUCIONAL, através da qual pretendo inserir no novo 
texto constitucional a obrigatoriedade de a representação do povo dos Estados junto à Câmara Baixa 
do país ser fixada “PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO E A ÁREA TERRITORIAL DE CADA 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DE MODO QUE NENHUMA DELAS TENHA MAIS DE CINQUENTA OU 
MENOS DE OITO DEPUTADOS”. 
Com essa proposta, pretendo não só munir os Estados pobres e despovoados de um maior peso 
político junto ao Governo central, mas, sobretudo, estabelecer um maior equilíbrio no seio da 
Federação, com o objetivo fundamental de, com esse novo quadro político, se poder desenvolver 
harmonicamente o país, com a ocupação econômica especialmente da Amazônia, para que, depois 
disso, se possa alimentar a esperança de solvermos a terrível dívida externa que nos atormenta e 
solapa as bases de qualquer Plano Econômico visando o desenvolvimento do País. 
Entendo que os meus prezados colegas constituintes não devem pensar apenas no Brasil de hoje. 
Temos que pensa-lo a nível do terceiro milênio que se está aproximando. Temos que pensar no 
Brasil como a futura grande potência mundial. Para isso entretanto temos que pensar seriamente no 
redimensionamento das forças políticas nacionais como mecanismo de equilíbrio do desenvolvimento 
com o a qual sonhamos e, sobretudo, como mecanismo de estabilidade no processo democrático 
pelo qual lutamos. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:07149 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dá nova redação ao § 2o. do art. 97 do Projeto de Constituição:  
"Art. 97 - ................................  
" § 1o. - ..................................  
" § 2o. - O número de deputados, por Estado  
ou pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente Á população,  
,com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de 10 (dez) Deputados." 
Justificativa:  
Nosso país apresenta contrastes regionais profundos. Enquanto algumas regiões apresentam altos 
índices de desenvolvimento econômico e social, ótimos níveis de produção e produtividade, busca 
constante de melhoria tecnológica, na produção agrícola, industrial e de serviços, outras permanecem 
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à margem com baixos níveis de produção, pouca ou nenhuma industrialização de suas matérias 
primas, pequena renda per capita e consequentemente baixo padrão de vida de suas populações. 
Esse desnível enseja como consequência mais visível intensa migração interna, de regiões pobres 
para regiões desenvolvidas, trazendo para estas últimas inúmeros problemas de natureza 
socioeconômica pela incapacidade de total absorção da população advinda de outras regiões. 
Precisa o país desenvolver-se de forma mais harmônica, investindo os recursos gerados pelo esforço 
de toda a Nação de forma mais equitativa, buscando dessa forma evitar, através do oferecimento de 
condições de renda e emprego – o deslocamento da população com a intensidade que se verifica 
hoje. 
Necessário se faz que a nova Constituição estabeleça mecanismos de representação política que, se 
não resolverão em definitivo os problemas acima enumerados, iniciarão um processo de melhor 
distribuição regional dos recursos nacionais. 
Compreendemos que uma das maiores causas desse desnível tenha sua origem na baixa 
representatividade POLÍTICA das regiões desenvolvidas no contexto das grandes decisões 
nacionais. 
Oito Estados da Federação, hoje, (ACRE, AMAZONAS, RONDONIA, RIO GRANDE DO NORTE, 
ALAGOAS, SERGIPE, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, e mais o DISTRITO FEDERAL) e 
potencialmente – pela perspectiva de tornarem-se Estados – RORAIMA E AMAPÁ têm uma 
representatividade inferior a 10 (dez) deputados, cada. 
Esses Estados representam 43% (quarenta e três por cento) do Território Nacional, são 
potencialmente ricos, mas carecem de mais representatividade política, que proporcione condições 
estruturais para desenvolverem-se, pois são representados, hoje, por apenas 79 (setenta e nove) 
deputados, um pouco maior que a representação do Estado de São Paulo. 
Embora tenha havido algum avanço nessa representatividade a considerarmos ainda injusta e 
contraria ao princípio maior que deve reger as relações entre o poder político central, e as diversas 
unidades da Federação. 
Naturalmente que argumento de representatividade popular relativos ao número de habitantes das 
outras regiões são defensáveis sob alguns pontos de vista. Consideramos no entanto, que uma das 
causas de maior densidade populacional – afora alguns aspectos, como clima, solo, distância e 
facilidade de acesso ao mercado internacional – são também, historicamente, o maior poder político 
de certas regiões, até compreensíveis em determinados momentos da história econômica nacional. 
Hoje, no entanto, a instalação de Brasília, a interiorização do desenvolvimento, a descoberta de 
novas tecnologias de exploração agrícola do cerrado, a potencialidade de abertura de mercados via 
Amazônia/Oceano Pacífico, a imensa riqueza natural do Norte/Nordeste do país, são considerações 
atuais que devem ser levadas na devida conta para correção de distorções socioeconômicas que 
cada vez mais aprofundam-se. 
É de bom alvitre salientar que pela saturação das grandes cidades localizadas obviamente nos 
Estados mais desenvolvidos da Federação, inicia-se uma modificação na tendência do fluxo 
migratório nacional. As terras férteis do Norte começam a atrair pessoas de todas as regiões do país, 
citando como exemplo, a quadruplicação da população do estado de Rondônia em apenas 10(dez) 
anos, o crescimento populacional de Mato Grosso, o atual fluxo migratório para o Acre. Necessário, 
portanto, que ao elaborarmos a nova Carta Magna tenhamos em vista o país do futuro, sob pena de 
ficarmos sempre a reboque dos acontecimentos. 
Acreditamos, firmemente, que o aumento do poder político na discussão dos grandes temas e 
projetos nacionais ajudarão o país em seu conjunto, em seu todo, pois ao fixar melhor o homem em 
sua terra de origem, diminuirá, sensivelmente o constante crescimento dos problemas sociais de 
nossas metrópoles – algumas com previsão de chegada a curto prazo a megalópoles – e centros 
mais industrializados. 
Os caminhos de desenvolvimento abertos pelas estradas construídas nas duas últimas décadas, o 
grande aumento da capacidade de telecomunicações e de transporte aéreo permitem-nos antever um 
país mais homogêneo, desde que condições para tal sejam criadas e das quais a aprovação deste 
dispositivo é um importante e decisivo passo. 
Parecer: 
   A Emenda, não obstante os elevados propósitos do Autor, altera substancialmente a proposta 
acolhida pela maioria dos Constituintes que examinaram a matéria, nas fases anteriores de 
elaboração do Projeto de Constituição.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
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   EMENDA:07385 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do Art. 97:  
"O número de Deputados por Estado ou Distrito  
Federal será estabelecido pela Justiça Eleitoral,  
proporcionalmente à população, com os ajustes  
necessários para que nenhum Estado ou o Distrito  
Federal tenham menos de oito Deputados. 
Justificativa:  
A redação dada pelo projeto determina que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha “menos de 
oito ou mais de sessenta Deputados”. O Japão, com mais ou menos a população do Brasil, já dispõe 
de cerca de mil Deputados. Não vemos lógica na limitação máxima referida, principalmente num 
processo político dinâmico como o nosso. 
Parecer:   
   A Emenda, não obstante os elevados propósitos do Autor, altere substancialmente a proposta 
acolhida pela maioria dos Constituintes que examinaram a matéria, nas fases anteriores da 
elaboração do Projeto de Constituição.  
Assim, somos pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07614 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo,  
do Título V - Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  
DO CONGRESSO NACIONAL  
Art. 96. O Poder Legislativo é exercido pelo  
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos  
Deputados e do Senado Federal.  
Art. 97. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quatrocentos e oitenta e sete representantes  
do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, pelo voto direto, secreto e  
proporcional, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
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com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais  
de sessenta Deputados.  
§ 3o. Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território elegerá quatro Deputados.  
Art. 98. O Senado Federal compõe-se de  
representantes dos estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o  
princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de  
trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos.  
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal  
elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.  
§ 2o. A representação de cada Estado e do  
Distrito Federal será renovada de quatro em quatro  
anos, alternadamente, por um e dois terços.  
§ 3o. Cada Senador será eleito com dois suplentes.  
[...] 
Justificativa:  
Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 
governo. 
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, do projeto de Constituição. 
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativas e fiscalizadora. 
É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capítulo do Poder Legislativo. 
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional brasileiro, 
no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e mais dotado de 
recursos para as funções de legislar e fiscalizar. 
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é 
mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda está em parte aproveitado no Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:07636 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Imprimam-se ao § 1o. do art. 59 e art. 97 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 59.  
§ 1o. O mandato dos Deputados Estaduais,  
eleitos pelo sistema proporcional será de quatro  
anos, aplicadas as regras desta Constituição sobre  
sistema eleitoral, imunidades, prerrogativas  
processuais, subsídios, perda de mandato, licença,  
impedimentos e incorporação às Forças Armadas".  
..................................................  
"Art. 97. A Câmara Federal compõe-se de até  
duzentos e quarenta e sete representantes do povo,  
eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e  
no exercício dos direitos políticos, pelo sistema  
proporcional, voto direto, secreto e proporcional,  
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em cada Estado, Território e no Distrito Federal,  
na forma que a lei estabelecer".  
.................................................. 
Justificativa:  
O Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização introduziu o sistema distrital misto. 
Tal sistema, que sempre foi repudiado pela classe política, eleitores e candidatos, não pode nem 
deve ser o instrumento principal de nossa legislação eleitoral. 
Os defensores do voto distrital centram sua argumentação em experiências de países de outros 
continentes, que nada têm em comum com costumes e tradições de nosso País. 
Eventuais modificações no sistema eleitoral devem levar em conta o acervo de nossas experiências, 
de forma a que a tentativa de correção dos erros existentes não implique no agravamento dos 
mesmos. 
As vantagens do sistema proporcional e as desvantagens do sistema distrital são do conhecimento 
de toda a Nação, dispensar dos maiores comentários. 
Parecer:   
   O propósito da Emenda atrita com o espírito do Projeto e do substitutivo. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07649 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 o § 4o. ao artigo 97:  
"Art. 97 ................................. 
§ 4o.- Os Deputados serão eleitos com base em  
listas de candidatos apresentadas pelos partidos políticos." 
Justificativa:  
Esta emenda visa assegurar condições de vinculação real dos candidatos com seus respectivos 
partidos políticos, dando às convenções partidárias o caráter soberano na definição dos 
representantes dos partidos nos diversos níveis de ação parlamentar. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:08021 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODOFICATIVA  
Dê-se ao artigo 97 a seguinte redação:  
"A Câmara Federal compõe-se de até 487  
representantes do povo, eleitos dentre cidadãos  
maiores de 18 anos e no exercício dos direitos  
políticos. § 1o. - O sistema eleitoral será misto,  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 150  

 

elegendo-se metade de representantes pelo critério  
majoritário, em distritos uninominais, concorrendo  
um candidato por partido, e metade através de  
listas partidárias, na forma estabelecida em lei."  
Renumerem-se os demais parágrafos. 
Justificativa:  
A emenda objetiva não somente especificar melhor os dois processos eleitorais adotados – o 
majoritário distrital e o proporcional por listas partidárias – mas também estender sua aplicação aos 
demais níveis da Federação, a fim de que, em todo o País, o sistema misto possibilite conciliar o 
aperfeiçoamento dos critérios de escolha dos candidatos, com o fortalecimento das siglas partidárias. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:08769 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.97  
Dê-se ao art. 97, do projeto de Constituição,  
a seguinte redação:  
Art. 97. A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de dezoito  
anos e no exercício dos direitos políticos, pelo  
voto direto e secreto, em cada Estado, Território  
e no Distrito Federal. 
Justificativa:  
Preocupa-nos a adoção do voto distrital em nosso país. 
Um dos pontos fundamentais da democracia é sua representação de minorias sociais, ideológicas e 
políticas, baseada no pluralismo assegurado na Constituição, permitindo a eleição de candidatos 
apresentados pelos pequenos partidos. 
Se aprovarmos o voto distrital, estaremos permitindo que o mesmo se constitua numa arma perigosa, 
que eliminará a concorrência dos partidos minoritários nas Assembleias Legislativas e na Câmara 
Federal. Também prejudicará aqueles que, não tendo reduto eleitoral especifico, contam com o apoio 
da população dispersa, na capital e no interior. 
Julgar que, dessa forma, se reduziria ou eliminaria a influência do poder econômico, é não levar em 
conta a validade dos fatos. Essa influência será maior, na medida em que se reduzir o universo 
eleitoral do candidato que dispuser de melhores condições financeiras nessa área, do que numa mais 
abrangente. 
Por outro lado, no caso da votação proporcional, indicada em listas partidárias, maiores seriam as 
despesas a enfrentar nas campanhas eleitorais, a poderosíssima pressão e influência das cúpulas 
partidárias e o tráfico de influência entre os delegados que iriam escolher os candidatos. 
Esse sistema não trará vantagem alguma para a melhoria da representação popular. 
Haverá outros meios de se combater os abusos do poder econômico. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
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legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:08999 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 97  
O Art. 97 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 97 - O Congresso Nacional, unicameral,  
compõe-se de até 600 Deputados eleitos, dentre os  
cidadãos maiores de 18 anos, no exercício de seus  
direitos políticos, em cada Estado, Território,  
exceto Fernando de Noronha, e Distrito Federal,  
por voto direto, secreto e proporcional." 
Justificativa:  
Esta Emenda visa compatibilizar o texto constitucional ao regime unicameral, ampliando as vagas do 
Congresso Nacional para dar-lhe maior representatividade. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:09002 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. do Art. 97  
O Parágrafo 2o. do Art. 97 passa a ter a seguinte redação:  
§ 2o. - "O número de Deputados por Estado,  
Território e Distrito Federal, será estabelecido  
pela Justiça Eleitoral, para cada legislatura,  
proporcionalmente à população, com reajuste  
necessários para que nenhum Estado ou Distrito  
Federal tenha menos de oito Deputados nem mais de  
90, pelo critério proporcional. 
Justificativa:  
A alteração dos limites mínimos e máximos de Deputados por unidade da Federação tem como 
objetivo corrigir as distorções verificadas durante o regime militar e aumentar a representatividade 
dos Estados mais populosos do País. 
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Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:09118 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO  
Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, em razão de um deputado  
para cada 200.000 habitantes ou para fração  
superior a 100.000, eleitos dentre cidadãos  
maiores de vinte e um anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema distrital misto,  
voto majoritário e proporcional, direto e secreto,  
e cada Estado, Território e no Distrito Federal,  
na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa:  
Fixar-se o número de Deputados em uma Constituição, é temos certeza que, daqui a alguns anos, 
termos que emendar a Constituição. 
Como exemplo, podemos citar três Constituições: 
- A da Espanha fixa, em seu artigo 68: “O Congresso compõe-se de um mínimo de trezentos e um 
máximo de quatrocentos Deputados,.....”. 
- A da República Federal da Alemanha, no artigo 39 que trata do Parlamento Federal, não fixa o 
número. 
- A da Itália, fixa em seu artigo 56 que há um Deputado para cada 80.000 habitantes ou para fração 
superior a 40.000. 
- A da França, em seu artigo 24 que trata do assunto, não é fixado o número de Deputados. 
Quanto à idade, julgamos também que a mínima não deve ser 18 anos. 
A Constituição da Itália fixa, no artigo 24, em 25 anos a idade mínima para o Deputado. A da França 
e da Espanha, Omitem. Já na da República Federal da Alemanha, em seu artigo 38, que trata do 
Parlamento Federal, encontramos: “É eleitor quem tiver completado 18 anos de idade; é elegível 
quem tiver atingido a idade estabelecida para a maioridade”. Tal redação demonstra que a idade 
prevista para o Deputado, não é de 18 anos. 
Se em países que estão em estágios culturais superiores ao Brasil exige-se idade superior à prevista 
no Anteprojeto da Comissão de Sistematização, não me parece lógico adotarmos a idade de 18 anos 
em nossa Constituição, quando se prevê 35 anos como o mínimo para os Senadores. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:09131 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição  
Art. 97 - A Câmara Federal ...dentre cidadãos  
maiores de vinte e um anos........................ 
Justificativa:  
A Constituição da Itália fixa, no artigo 24, ser de 25 anos a idade mínima para o Deputado. 
As da França e da Espanha, omitem a idade. 
Na Constituição da República Federal da Alemanha, em seu artigo 38, encontramos. “É eleitor quem 
tiver completado 18 anos de idade, e elegível quem tiver atingido a idade estabelecida para a 
maioridade”. Tal redação demonstra que a idade prevista para o Deputado, não á de 18 anos. 
Há ainda o fato de que o brasileiro vem a prestar o serviço militar obrigatório, com a idade de 18 
anos. 
Finalmente podemos argumentar que, se em países que estão em estágios culturais bem superiores 
ao nosso é exigida idade superior à prevista no Projeto de Constituição, não me parece logico 
adotarmos a idade mínima de 18 anos para os nossos Deputados, principalmente quando se prevê 
35 anos como o mínimo para os Senadores e também pelo fato de que, caso venhamos a ter 
implantado o regime parlamentarista, mais responsabilidades serão exigidas dos Deputados, 
necessitando de cidadãos com mais maturidade. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:09371 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o Artigo 97:  
"Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de até  
487 representantes do Povo, eleitos, dentre  
cidadãos maiores de 18 anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo voto direto, secreto e  
proporcional, em cada Estado, Território e no Distrito  
Federal, na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa:  
O Sistema Distrital padece de inconvenientes ainda mais graves que os do Sistema Proporcional. Ele 
exacerba, ao invés de reduzir, a capacidade de influência do Poder Econômico ou do abuso da 
função pública, podendo chegar ao esmagamento dos eventuais oponentes no restrito âmbito 
distrital. Ele deforma a verdadeira representação da população. Ele tende a apequenar a atividade 
política, reduzindo-a a uma mera procuradoria de assuntos paroquiais. Ele elimina a visão e a 
dimensão nacionais das questões. 
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O Sistema Misto, além de padecer dos males de tudo aquilo que é “misto”, tende a estabelecer a 
ditadura das cúpulas partidárias na definição e no ordenamento das famosas “listas de candidatos”. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:09630 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificada  
Dispositivo Emendado: Art. 97. § 1o.  
Transforme-se o § 1o. do artigo 97 do Projeto  
de Constituição em artigo 97, dê-se-lhe a redação  
que se segue, e renumerem-se os demais artigos:  
art. 97 - Cada legislatura terá duração de  
quatro anos. 
Justificativa:  
Ao transformar-se o parágrafo em artigo, pretende-se estabelecer uma ligação direta com a Seção a 
que se refere – Do Congresso Nacional – e não apenas com a Câmara Federal, a que se prende o 
teor do atual artigo 97. A legislatura terá, de fato, a duração de quatro anos, tanto na Câmara quanto 
no Senado. 
Isso, porque o escopo desta e de outras Emendas é o de reinstituir-se o Presidencialismo no texto do  
Projeto, como forma de se assegurar a continuidade da tradição republicana do nosso País, até 
decisão futura, em época oportuna e mediante estudos específicos. 
Desse modo, não se dissolve a Câmara, inexistindo, pois, a preocupação de renovar-se a legislatura. 
Parecer:   
   Os critérios adotados pelo projeto não autorizam o acolhimento da emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10209 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO SAMPAIO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 97 do Projeto de Constituição as palavras "misto" e "e proporcional". 
Justificativa:  
As soluções ecléticas nem sempre dão bons frutos em política. O chamado presidencialismo mitigado 
torna-se tão crítico quando o parlamentarismo sem distinção clara entre o Chefe do Estado e o Chefe 
do Governo. 
Igualmente, inadmissível a solução mista para o processo eleitoral, ou o sistema proporcional, ou o 
distrital, é a solução certa, para que não se complique o problema eleitoral. 
Preferimos o sistema distrital puro. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
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inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:10268 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do art. 97 a expressão "pelo sistema distrital misto". 
Justificativa:  
O voto proporcional manifesta a vontade popular de maneira democrática e evita o monopólio de 
elites, assim como minimiza a influência do poder econômico nas eleições. 
O voto distrital só seria conveniente nas eleições municipais e nas realizadas no Distrito Federal. 
Dessa forma, sugerimos a presente emenda, com o objetivo de suprimir, do texto constitucional, esse 
instituto. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:10342 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. 97, Caput;  
Dê-se ao caput do art. a seguinte redação:  
A Câmara Federal compõe-se de até quinhentos  
representantes do povo, eleitos segundo sistema de  
representação proporcional, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, por voto direto e secreto, em  
cada Estado ou Território e no Distrito Federal 
Justificativa:  
A redação sugerida inspirou-se no art. 3º da Carta Constitucional Vigente, resultante da Emenda 
Constitucional nº 25 de 1985, e no art. 56 da Constituição de 1946. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
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responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:10360 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 97.  
Suprima-se no artigo 97, do Projeto de  
Constituição, as expressões: "até quatrocentos e oitenta e sete." 
Justificativa:  
O limite de até quatrocentos e oitenta e sete Deputados Federais, colide com os dispositivos que 
visam a criação de novos Estados ou a transformação dos Territórios em Estados da Federação, 
tendo em vista que haverá aumento de representantes na Câmara dos Deputados. Assim sendo, a 
composição da Câmara deverá ficar em abeto, usando-se unicamente o critério estabelecido no § 2º, 
do artigo que se pretende alterar. Essa é a adequação proposta pela presente emenda, que justifica 
plenamente a sua aprovação. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:10412 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O caput do artigo 97, passará a ter a seguinte redação:  
Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo, eleitos segundo o sistema  
de representação proporcional por voto, e pelos  
Estados, pelos Territórios e pelo Distrito Federal. 
Justificativa:  
A emenda prefere a manutenção de sistema proporcional. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:10661 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 97  
Dê-se ao artigo 97 ao Projeto da Constituição  
a redação seguinte:  
Art. 97 - Os deputados serão eleitos para  
mandato de quatro anos, em representação das  
unidades federativas e suas respectivas  
populações, em proporção ao número de eleitores,  
na razão que será estabelecida por lei. 
Justificativa:  
A proposta evita o detalhamento. Este deve ser atribuição da lei. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:10822 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 97  
O Art. 97 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até quatrocentos e oitenta e sete  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo voto direto e  
proporcional, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal". 
Justificativa:  
Segundo a tradição histórica brasileira, o sistema eleitoral é tratado no âmbito do capítulo do Poder 
Legislativo. Assim, é coerente priorizarmos a redação adotada pela Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, a qual, além do mais, mantém uma outra tradição histórica brasileira, 
da eleição dos deputados federais pelo voto proporcional, muito mais adequado à nossa realidade, 
além de assegurar uma maior politização das eleições, ameaçada pelo paroquialismo do voto distrital. 
Além disso, o sistema distrital misto representará um entrave ao pluripartidarismo e o 
estrangulamento das minorias partidárias que dificilmente conseguirão representação nos vários 
distritos. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
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relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:10857 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
No Art. 97 excluam-se as palavras "voto majoritário". 
Justificativa:  
Na Comissão de Organização Eleitoral, a definição do Sistema Distrital não inclui o conceito de “voto 
majoritário”, o que a nosso ver foi adotado sem base no trabalho do órgão temático. 
Aliás, entendemos que será melhor para o texto constitucional não adotar estas expressões, pois 
facilitará a procura de formulas, na lei ordinária, que admitam até o Sistema Proporcional dentro do 
Distrito. Fica ainda evidente que, a maneira de haver Distrito com duas ou três cadeiras implicaria na 
adoção do sistema “Hont” para evitar a disputa entre correligionários. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
  
   EMENDA:11041 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 97 "in fine"  
Dê-se a parte final do artigo 97, após a  
expressão "no exercício dos direitos políticos",  
a seguinte redação:  
" pelo voto direto, secreto e proporcional, em cada Estado, Território e Distrito federal". 
Justificativa:  
Procura-se garantir a representação partidária proporcional. Na verdade, o sistema eleitoral 
proporcional revelou-se no curso da história política dos povos o melhor instrumento para a 
realização democrática, assegurando a representação das minorias e, por esse meio, o 
pluripartidarismo. 
Em contraposição a esse, o sistema distrital majoritário, uma invenção conservadora das classes 
dominantes, sufoca as manifestações inovadoras da sociedade, elimina os partidos de maior 
conteúdo ideológico, levando as atividades políticas ao bipartidarismo que, na verdade, mascara 
autêntico unipartidarismo. Ainda há pouco, de passagem pelo Brasil, afirmava o escritor americano 
Core Vidal, em entrevista à imprensa, que os Estados Unidos estavam reduzidos ao partido único, 
tamanhas as similitudes, tal a identidade entre conservadores e democratas. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
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inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:11125 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   O art. 97, do Projeto de Constituição, passa  
a ser redigido com as seguintes alterações:  
"Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo, eleitos pelo sistema  
distrital misto, sendo a metade pelo voto  
distrital, direto e secreto e a outra metade pelo  
voto proporcional, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
sendo vedada a diminuição das atuais bancadas das  
Unidades Federadas". 
Justificativa:  
Esta emenda visa explicitar que a eleição para a composição da Câmara Federal será pelo sistema 
distrital misto, metade dos parlamentares pelo voto distrital, e a outra metade, pelo proporcional. 
Elimina a fixação de qualquer limite máximo de Deputados por Unidade Federada, a fim de que possa 
ser majorada a composição da Casa, nenhum Estado seja prejudicado. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:11396 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. 97, § 1o.  
Transforme-se o § 1o. do art. 97 do Projeto  
de Constituição em artigo, renumerando-se o atual  
art. 97 como 98, e seus parágrafos:  
Art. 97 - Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução da Câmara Federal,  
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hipótese em que, com a posse dos Deputados após as  
eleições extraordinárias, será iniciado novo  
período quadrienal. 
Justificativa:  
Originalmente § 1º do artigo 97, o artigo proposto, por sua dimensão genérica, não se aplica apenas à 
Câmara Federal, mas também ao Senado da República. Não se pode constituir, por isso, em 
parágrafo de artigo especifico da Câmara. 
Por essa razão, cabe também suprimir o § 1º do atual artigo 97. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
   
 
   EMENDA:11397 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 97, § 1o.  
Suprima-se o § 1o. do art. 97 do Projeto de  
Constituição, renumerando-se os demais. 
Justificativa:  
Emenda por mim proposta recomenda a transformação do presente parágrafo em artigo, por 
impertinente ao artigo 97 (relativo apenas à Câmara Federal), dada sua generalidade. 
Com efeito, o dispositivo refere-se tanto à Câmara quanto ao Senado da República. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:11476 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO REZEK (PMDB/SP) 
Texto:   
   Eliminem-se do caput do artigo 97 do Projeto  
de Constituição as palavras "misto" e "e  
proporcional" que ficará com a seguinte redação:  
"Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de dezoito  
anos e no exercício dos direitos políticos, pelo  
sistema distrital, voto majoritário, direto e  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 161  

 

secreto em cada Estado, Território e no Distrito  
Federal, na forma que a lei estabelecer". 
Justificativa:  
A finalidade da emenda é clara e transparente, qual seja a de eliminar o famigerado “voto distrital 
misto” do texto constitucional para assegurar eleições mediante tão só e exclusivamente o voto 
distrital como ocorre, aliás, nas mais avançadas democracias, entre as quais se destaca a da Grã-
Bretanha. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:11559 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
-dar ao artigo 97 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quinhentos representantes do povo, eleitos  
dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no  
exercício dos direitos políticos, pelo voto  
direto, secreto e proporcional, em cada Estado,  
Território e no Distrito Federal, na forma que a  
lei estabelecer. 
Justificativa:  
A redação do artigo 97 do anteprojeto procurou adaptar o artigo 2º do anteprojeto da Comissão de 
Organização dos Poderes com ao artigo 10 do anteprojeto da Comissão da Organização Eleitoral, 
Partidária e Garantia das Instituições. Pela redação dada pelo ilustre relator, prevalece a disposição 
desta última, que importa, salvo melhor juízo, imenso retrocesso em relação ao sistema atual do voto 
proporcional. 
O voto distrital só tem uma vantagem: a de vincular o representante ao seu distrito eleitoral, e 
inúmeras desvantagens: a de fraudar a vontade política das minorias, acabar com o pluralismo pela 
tendência ao bipartidarismo e acaba por transformar o representante em patrocinador de interesses 
específicos do seu distrito. 
O deputado e o vereador, na minha concepção, após eleito passa a ser representante da sociedade 
que o elegeu e não só do distrito ou da região pela qual está vinculada. Uma das grandes 
dificuldades da democracia é exatamente a tendência ao corporativismo e aos particularismos, com a 
perda da visão do conjunto dos interesses da nação. 
Na democracia moderna, a representação política se caracteriza exatamente por uma forma de 
representação na qual o representante sendo chamado a perseguir os interesses da nação, não pode 
estar vinculado a um mandato imperativo, o que aliás, é expressamente vedado nas Constituições da 
Itália, França, Portugal, Espanha e Alemanha, dentre outras. 
Nos países onde o voto distrital é adotado, como a Inglaterra, tem contribuído enormemente para a 
deformação da representação e da vontade popular, deixando ponderáveis segmentos da população 
sem representantes, sendo responsável pela apatia política em muitos países europeus. De outro 
lado, através do voto distrital a representação não corresponde à votação, sendo comum partidos 
com 40% da votação obterem 60% ou mais da representação, e partidos com votação expressiva, 
não obterem representação alguma. 
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De outro lado, como a ampliação da democracia exige um regime de pluralismo partidário, e estes 
convertidos em correias de transmissão das demandas sociais, o voto distrital, importando no 
abandono dos votos dos partidos minoritários nos diversos distritos, importa no sufocamento dessas 
minorias, levando ao sistema concentrador e autoritário do regime bipartidário. 
Os argumentos em favor do voto distrital como forma de evitar o abuso do poder econômico nas 
eleições não procedem, porque é muito mais fácil o domínio econômico num pequeno distrito do que 
num Estado. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:11563 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- excluir do § 1o. do artigo 97 do Projeto de  
Constituição, a expressão "após as eleições  
extraordinárias", devendo o dispositivo ter a  
seguinte redação:  
" § 1o. - Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução das Câmaras dos  
Deputados, hipótese em que, com a posse dos  
Deputados será iniciado um novo período  
quadrienal. 
Justificativa:  
A dissolução da Câmara dos Deputados ou do parlamento nos regimes parlamentaristas é da 
essência do sistema, como instrumento constitucional de superação das crises políticas. 
As constituições que adotam este sistema de Governo e que consagram a dissolução do parlamento, 
não atribuem às novas eleições caráter de "extraordinariedade", até porque, a dissolução é um dos 
componentes das regras do jogo democrático, e a fixação do mandato tão somente o limite máximo 
para o seu exercício. 
O caráter extraordinário dessas eleições encontra-se na Constituição do Uruguai, donde o relator da 
Subcomissão do Poder Executivo se inspirou, mas que não se adapta ao regime parlamentarista, 
tendo em vista o modelo presidencialista de Governo que consagra. 
O hibridismo introduzido por aquele relatório, sem atender-se a distinção fundamental dos Sistemas 
de Governos pode levar a estas observações constitucionais. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:11575 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
- o § 2o. do artigo 97 do Projeto de  
Constituição deverá ter a seguinte redação:  
§ 2o. - O número de deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou Distrito Federal tenham menos de quatro ou mais  
de oitenta Deputados. 
Justificativa:  
O dispositivo emendado, seguindo as pegadas da atual constituição, procura diminuir a 
representação dos Estados mais populosos em detrimento dos Estados menos populosos. Isso 
importa numa deformação do princípio representativo, já que atribui pesos distintos aos eleitores em 
razão da sua origem. Como a Câmara dos Deputados é o órgão de representação da população, os 
eventuais desequilíbrios em razão de representação poderão ser compensados pelo Senado que é o 
órgão de representação dos Estados Membros. 
Parecer:   
   A fixação do número dos Deputados Estaduais a nível constitucional é de tradição do nosso Direito 
e recomendado pela doutrina do Direito Constitucional.  
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:11900 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No artigo 97, após a expressão "direitos  
políticos", acrescente-se a expressão "pelo  
sistema proporcional, total ou parcial, na forma  
que a lei estabelecer", suprimindo-se as demais. 
Justificativa:  
Em manifestação recente, o Congresso Nacional rejeitou a adoção do voto distrital. 
O tema, dos mais importantes para a consolidação democrática do País, está sendo tratado na 
Assembleia Nacional Constituinte de forma acanhada, sem o aprofundamento das discussões. Outras 
matérias polêmicas, com maior carga de emoção, vêm polarizando as atenções, impedindo que os 
constituintes, assoberbados pelos estudos necessários à realização de nossos trabalhos, dediquem 
maior empenho ao estudo das repercussões do voto distrital. 
O Projeto não explica como serão eleitos os deputados pelo sistema proporcional. Será pelo voto 
individualizado ou pelas listas partidárias? Quem demarcará os distritos? Um distrito poderá estar nos 
territórios de dois municípios limítrofes? 
Defendo o voto proporcional, para assegurar direito às minorias, aos pequenos partidos e a todos os 
políticos que não querem ser escravizados pelas burocracias partidárias. 
O Sistema de lista obrigará o candidato a permanente submissão às cúpulas partidárias. 
A Emenda não veda a adoção do voto distrital. 
Apenas a remete à Lei, aliás como já faz a atual Constituição. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
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relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:11964 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 97 do projeto de  
Constituição os §§ 1o. e 2o., renumerando-se os já  
existentes, com a seguinte redação:  
"§ 1o. É permitido ao candidato a Deputado  
Federal ou Estadual concorrer, simultaneamente,  
pelos sistemas distrital e proporcional.  
§ 2o. O candidato eleito pelos dois sistemas  
eleitorais, conforme dispõe o parágrafo anterior,  
ocupará automaticamente a representação distrital." 
Justificativa:  
Com a introdução do sistema eleitoral misto – distrital e proporcional – as normas eleitorais sofrerão, 
inevitavelmente, mudanças com o objetivo de aperfeiçoá-las. É necessária a criação de uma nova 
moldura legal que viabilize o exercício democrático do voto. 
A Emenda que ora apresentamos à consideração da Comissão, permitindo que o candidato a 
Deputado concorra, simultaneamente, a uma vaga no sistema proporcional e no sistema distrital, 
representa, inegavelmente, um avanço na democratização do sistema eleitoral. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:12290 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 97 a seguinte redação:  
"Art. 97. A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito  
anos e no exercício dos direitos políticos, pelo  
sistema de proporcionalidade em cada Estado,  
Território e no Distrito Federal, na forma que a  
lei estabelecer". 
Justificativa:  
A emenda visa a manter o sistema proporcional que vem sendo tradicionalmente empregado no 
Brasil com o melhor dos resultados. Entendemos que a volta ao sistema distrital constitua verdadeiro 
retrocesso político com evidente aumento do clientelismo e do poder econômico, além de transformar 
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o deputado em mero procurador de grupos. Vale aduzir que o referido sistema já foi adotado durante 
longos anos em nosso País, e gerou tantos abusos que teve que ser abandonado. Reimplantá-lo na 
atual fase de nosso processo eleitoral implicaria em injustificável volta aos anos do passado. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:12527 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 97  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 97 do  
Projeto de Constituição:  
"Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema distrital misto,  
voto majoritário, direto, secreto e proporcional,  
em cada Estado, Território e no Distrito Federal,  
na forma que a lei estabelecer." 
Justificativa:  
Precisar o número máximo da composição da Câmara Federal e não prever o futuro, que ao que tudo 
indica consagrará novas unidades federativas para o País, o que fará inevitavelmente o aumento da 
representação popular nesta Casa Legislativa. 
Eliminando a expressão de “até quatrocentos e oitenta e sete” não será necessária no futuro a 
modificação do texto constitucional, nem para mais, nem para menos. 
A presente emenda assegura também às eleições parlamentares o sistema distrital misto, por 
parecer-nos mais adequar-se as nos, nossas necessidades de consolidação democrática. Sua 
adoção não trará prejuízos a quem quer que seja e mesmo os mais ardorosos defensores do voto 
proporcional podem reconhecer as grandes vantagens deste sistema. 
Os pequenos partidos seriam extremamente beneficiados pelo sistema, pois o que não conseguem 
sob o voto proporcional, conseguiriam facilmente sob um sistema misto. Seus líderes de maior 
projeção continuariam a eleger-se lançados como “candidatos gerais”, enquanto que as convenções 
reservariam as vagas majoritárias para candidatos menos conhecidos, que passariam a realizar suas 
campanhas apenas nos distritos de cada um, com pequenas despesas e grandes possibilidades de 
convencimento do eleitorado, através de contatos pessoais. 
Nesse sistema, o eleitor tem direito a dois sufrágios: um para o candidato do distrito e outro para um 
dos “candidatos gerais”, a ser escolhido nas listas apresentadas pelos partidos. 
Contudo, o presente texto constitucional não deverá tratar das minúcias próprias da legislação 
eleitoral ordinária: a conveniência de se permitir sufragar um candidato distrital e outro geral, ou um 
distrital e dois gerais, ou dois distritais e um geral, ainda não nos parece apropriado, nem de decidir-
se, antes da análise dos resultados do sistema no plano federal, pela sua estadualização e 
municipalização. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
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relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:12710 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Incluir, onde couber, promovendo as  
alterações pertinentes, no Capítulo I, do Título V:  
Art. - O Poder Legislativo é exercido pelo  
Congresso Nacional, composto por deputados eleitos  
diretamente nos Estados.  
Art. - Cada Estado, Território e o Distrito  
Federal terá direito a eleger um número total de  
deputados na proporção de um representante para  
cada 30.000 habitantes, ou fração.  
Art. - A representação de cada unidade da  
federação será distribuída proporcionalmente pelos  
partidos políticos na forma definida por  
legislação complementar.  
[...] 
Justificativa:  
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:12734 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Modifica o § 2o. do art. 97, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 97 ................................ 
§ 2o. - O número de Deputados, por Estados ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessário para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de cinco e mais  
de noventa e sete deputados. 
Justificativa:  
O texto original do Projeto de Constituição prevê um mínimo de oito e um máximo de sessenta 
deputados por Estado, proposta que distorce extraordinariamente a composição partidária da Câmara 
dos Deputados. A emenda diminui essa distorção, estabelecendo que nenhum Estado terá menos 
que 1% (um por cento) do total (ou seja, o mínimo de cinco) nem mais que 20% (vinte por cento) (daí 
o máximo de noventa e sete deputados). A manutenção do sistema de máximo e mínimo deu-se em 
atenção ao sistema federativo do País. 
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Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:12930 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 97 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes  
do povo, eleitos dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, por voto direto, secreto e  
proporcional, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal. 
Justificativa:  
Propomos a alteração no Art. 97 do Projeto de Constituição, reintroduzindo o sistema proporcional 
para a eleição de Deputados Federais. 
O sistema distrital misto, que consta no Projeto de Constituição, só traz uma vantagem: a vinculação 
do representante ao seu distrito eleitoral, e inúmeras desvantagens: a de fraudar a vontade política 
das minorias, acabar com o pluralismo político, além de transformar o representante popular em 
advogado de interesses específicos do seu distrito. 
Os argumentos em prol do voto distrital como forma de coibir os abusos do poder econômico nas 
eleições não procedem por que é bem mais fácil o domínio econômico num distrito de que numa 
região. Com o voto distrital, os prejudicados são os pequenos partidos e as minorias, que não se 
representam politicamente. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:13084 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Redija-se o Art. 97 do Projeto  
"Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até seiscentos representantes do povo, eleitos  
dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no  
exercício dos direitos políticos, por voto direto  
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e secreto em cada Estado ou Território e no  
Distrito Federal.  
§ 1o. - Cada legislatura durará quatro anos.  
§ 2o. - O número de Deputados por Estado, por  
Território e pelo Distrito Federal, será  
estabelecido pela Justiça Eleitoral, para cada  
legislatura, proporcionalmente à população, com o  
reajuste necessário para que nenhum Estado e o  
Distrito Federal tenham menos de oito e os  
Territórios menos de quatro Deputados,  
excetuando-se o de Fernando de Noronha. 
Justificativa:  
A finalidade básica desta sugestão é estabelecer, na futura Constituição, em sua plenitude, o 
princípio da proporcionalidade com vista à fixação do número de Deputados por Estado, Território e 
pelo Distrito Federal, eliminando-se, desta forma, o critério anacrônico e injusto de se condicionar a 
distribuição proporcional a um limite máximo por unidade representada, ostentado pela Constituição 
em vigor. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:13160 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigos 96, 97, 98 e  
seus parágrafos do Título V, Capítulo I  
Os artigos 96, 97, 98 e seus parágrafos do Título V, Capítulo I, passam a ter a seguinte  
disposição e redação:  
Seção I  
Da Assembleia Nacional  
Art.... - O Legislativo Federal é exercido  
pela Assembleia Nacional, unicameralmente  
constituída por parlamentares com seus respectivos  
suplentes eleitos dentre os cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, por voto universal, direto e secreto.  
Art.... - O número de Deputados por Estado,  
Território ou Distrito Federal será estabelecido  
pelo Poder Eleitoral, proporcionalmente à  
população e para um mandato de quatro anos. 
Justificativa:  
Em última análise, Câmara dos Deputados e Senado caracterizam redundância de atribuições no 
processo legislativo. Se a nível de Municípios e de Estados, historicamente tem funcionado bem o 
unicameralismo, a prática deve ser estendida à esfera federal. 
ADENDO. Em todo o projeto de Constituição, as denominações e pertinências à Câmara dos 
Deputados, Senado Federal e Congresso Nacional, passam a sê-lo unicamente à Assembleia 
Nacional Analogamente, onde se se lê Justiça Eleitoral, leia-se Poder Eleitoral. 
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Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A emenda contraria a tradição do nosso direito constitucional, além de não 
contribuir para o aperfeiçoamento do processo legislativo. 
 
   
   EMENDA:13209 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 97.  
Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de até  
487 representantes do povo, eleitos, dentre  
cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício  
dos direitos políticos, pelo sistema proporcional,  
voto direto e secreto, em cada Estado ou  
Território e no Distrito Federal. 
Justificativa:  
Não obstante a existência do sistema distrital, puro ou misto, em vários países democráticos, o 
sistema proporcional é o único capaz de assegurar a representação de todos os interesses e de 
todas opiniões. 
Numa sociedade pluralista, cheia de contrastes e de interesses divergentes e contraditórios, o 
sistema proporcional é o único meio de assegurar a representação mais ou menos exata do 
eleitorado. 
A principal crítica que se faz ao sistema proporcional é que ele levaria ao esfacelamento e à 
proliferação dos partidos, dificultando a ação  dos Governos. Além disso, segundo seus defensores, 
no sistema distrital haveria maior aproximação entre eleitos  representantes e a influência do poder 
econômico seria limitada. 
A crítica é improcedente. A proliferação indiscriminada dos partidos está vedada pelo Projeto de 
Constituição que estabelece requisitos para seu funcionamento. 
Ao contrário do que se alega, a influência do poder econômico aumentaria no sistema distrital. Num 
universo mais restrito torna-se mais fácil a corrupção e a compra de consciência e de votos. De outro 
lado, como já assinalaram vários estudiosos, o voto distrital tenderia a municipalizar a representação 
popular na Câmara Federal, com evidente prejuízo para as instituições democráticas. Os temas e as 
reivindicações locais iriam preponderar sobre as grandes questões nacionais que devem ser objeto 
das decisões do Poder Legislativo. 
Acrescenta-se a esses argumentos a própria experiência histórica no Brasil, onde o voto proporcional 
foi adotado pela Revolução de 30 como um anteparo contra as distorções eleitorais da Velha 
República. 
No sistema proporcional, os eleitores votam em partidos, programas e ideias e não apenas em 
personalidades, como ocorre no voto distrital. 
Se os Partidos ainda não cumprem as suas finalidades programáticas, se ainda não têm coerência 
orgânica e ideológica, a eles e não ao sistema proporcional deve ser debitado o mau funcionamento 
de nossas instituições políticas. 
Manter a tradição brasileira do voto proporcional, o único capaz de assegurar a representação de 
todas as correntes políticas e ideológicas na Câmara Federal é condição essencial para o 
estabelecimento de uma democracia participativa e pluralista. 
O voto distrital, ainda que misto, leva inevitavelmente ao bipartidarismo de fato e em última instância 
a ditadura das maiorias. 
Um claro exemplo dos perigos do voto distrital pode ser constatado pelos resultados das recentes 
eleições para a Câmara dos Comuns (Eleições de 1987). O Partido Liberal, obteve 25% dos votos em 
todo o país e só elegeu 12 representantes. Pelo sistema proporcional faria quase 100 parlamentares. 
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Parecer:   
   A emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:13236 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
O artigo 97, do Projeto, não merece prosperar  
e, desse modo, convém suprimir a indicação do  
número de representantes, fixado no Projeto em 487. 
Justificativa:  
O artigo 97 fixa limites quantitativos para a composição da Câmara Federal e o faz com número 
absoluto. Essa expressão numérica, longe de corresponder à realidade institucional, evidencia uma 
postura estática e sem ressonância na Constituição, ressalvada a hipótese de seu deslocamento para 
o título das Disposições Transitórias. 
Um país com elevada taxa de crescimento demográfico e seu reflexo nos colégios eleitorais, deverá, 
no máximo, adotar a correlação de percentual entre a população e sua representatividade legislativa. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:13347 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto.  
Exclua-se do § 2o. do artigo 97 a expressão "ou mais de sessenta". 
Justificativa:  
A limitação do número de Deputados, prejudica a proporcionalidade das bancadas federais. 
Parecer:   
   A emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:13570 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 97  
Suprima-se do Artigo 97 as seguintes palavras:  
"sistema distrital misto" e "majoritário". 
Justificativa:  
O objetivo é manter o sistema de eleição proporcional para deputado, já consagrado na política 
brasileira, preservando-se o sistema majoritário para a eleição de senador. 
Parecer:   
   A emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:13828 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   Dê-se, ao artigo 97, caput, do Projeto de  
Constituição em exame, a seguinte redação:  
Art. 97. A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de dezoito  
anos e no exercício dos direitos políticos, pelo  
voto proporcional, direto e secreto, em cada  
Estado, Território e no Distrito Federal, na forma  
que a lei estabelecer. 
Justificativa:  
O sistema distrital misto, proposto pelo Projeto em exame, além de não ser tradicional no Brasil, 
propiciaria a formação de currais eleitorais, nocivos aos interesses sociais. 
Propomos, assim, a manutenção da eleição proporcional dos Deputados, mais consentânea com as 
tradições eleitorais do País. 
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:13880 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se, no "caput" do art. 97, a menção  
a "dezoito anos" por "vinte e cinco anos". 
Justificativa:  
Creio que o cidadão, para ser eleito Deputado Federal, deve ter tido alguma experiência anterior, no 
Legislativo municipal ou Estadual. O limite de dezoito anos, proposto pelo art. 97 do projeto, parece-
me inadequado pois seria muito pouco a experiência desse candidato. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:14177 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 97 do  
Projeto da Comissão de Sistematização.  
"Art. 97. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, por voto direto e secreto em  
cada Estado, Distrito Federal e Territórios.  
§ 1o. O mandato será de quatro anos, salvo  
dissolução da Câmara dos Deputados.  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado e  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, para cada Legislatura,  
proporcionalmente aos eleitores inscritos,  
assegurando o mínimo de quatro por Estado, e de  
acordo com os seguintes critérios:  
a) até cem mil eleitores, três deputados;  
b) de cem mil e um a dois milhões de  
eleitores, mais um deputado para cada grupo de cem  
mil ou fração superior a cinquenta mil;  
c) de dois milhões e um a cinco milhões de  
eleitores mais um deputado para cada grupo de  
cento e cinquenta mil ou fração superior a setenta e cinco mil;  
d) de cinco milhões e um a oito milhões de  
eleitores, mais um deputado para cada grupo de  
duzentos mil ou fração superior a cem mil;  
e) além de oito milhões de eleitores, mais um  
deputado para cada grupo de trezentos mil ou  
fração superior a cento e cinquenta mil.  
§ 3o. Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território será representado na Câmara por  
dois deputados." 
Justificativa:  
Sugere-se a modificação dos critérios para a composição da Câmara dos Deputados. 
Atualmente, estabeleceu-se um mínimo de 8 (oito) a um máximo de 60 (sessenta) por Estado e 
Distrito Federal e 4 (quatro) para os Territórios, e a divisão proporcional é feita levando-se em 
consideração a população. 
É sabido que esse critério visava a assegurar, no interesse do regime anteriormente vigente, uma 
representação maior para os Estados em que aquele regime fazia maior número de deputados. 
Quando se propunha que o critério a ser obedecido atendesse ao número de eleitores, 
argumentavam-se que os brasileiros impedidos de se alistar como eleitores, como os analfabetos, 
deveriam também ser representados. 
Ora, hoje, com a extensão do direito de alistamento e voto ao analfabeto, já não se justifica tal 
argumento. Não é eleitor quem, por motivos pessoais, não o deseja. 
Pelas mesmas razões, de interesse do regime, limitou-se a um número máximo a representação dos 
Estados de maior densidade populacional e elevou-se o mínimo para os Estados e Territórios. 
No quadro anexo, é fácil verificar a distorção existente onde se verifica que os Estados cuja soma de 
eleitores chega a quase o dobro dos demais têm o mesmo número de deputados. 
É do conhecimento geral que há Constituinte, eleito em Território, que não obteve mil votos. 
Por outro lado, também é evidente que pelo sistema atual, em questão de representação, cada trinta 
eleitores paulistas equivalem a um acreano. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 173  

 

No sistema atual como está previsto no projeto, criados como estão propostos outros Estados, a 
distorção ficará mais evidente. 
Nestas condições, submetemos à Constituinte, a presente sugestão. 
 

ESTADO POPULAÇÃO 
(*) 

ELEITORES (**) Nº DE DEPUTADOS 

Atuais Propostos 

SÃO PAULO 
MINAS GERAIS 
RIO DE JANEIRO 
BAHIA 
RIO GRANDE DO SUL 
PARANÁ 
PERNAMBUCO 
CEARÁ 
MARANHÃO 
GOIÁS 
PARÁ 
SANTA CATARINA 
PARAIBA 
PIAUÍ 
ESPIRITO SANTO 
ALAGOAS 
RIO GRANDE DO NORTE 
AMAZONAS 
MATO GROSSO DO SUL 
MATO GROSSO 
SERGIPE 
RONDÔNIA 
ACRE 
DISTRITO FEDERAL 
RORAIMA 
AMAPÁ 
 

29.988.000 
14.667.000 
12.854.000 
10.788.000 
8.528.000 
8.105.000 
6.810.000 
5.918.000 
4.679.000 
4.492.000 
4.431.000 
4.123.000 
3.035.000 
2.451.000 
2.312.000 
2.251.000 
2.136.000 
1.748.000 
1.632.000 
1.514.000 
1.303.000 
943.000 
373.000 
1.613.000 
105.000 
222.000 
 

15.976.997 
7.857.017 
7.297.811 
4.731.128 
4.912.701 
4.309.606 
3.098.179 
2.888.798 
1.814.411 
2.143.157 
1.598.604 
2.283.200 
1.471.648 
1.091.068 
1.124.910 
950.123 
1.070.097 
630.863 
820.572 
842.882 
632.919 
446.611 
144.661 
732.549 
49.724 
83.182 
 

60 
53 
46 
39 
31 
30 
25 
22 
18 
17 
17 
16 
12 
10 
10 
09 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
04 
04 
 

84 
56 
53 
40 
41 
37 
29 
28 
20 
23 
18 
24 
17 
13 
13 
12 
13 
08 
10 
10 
08 
06 
04 
09 
02 
02 
 

69.003.418 487 580 

ESTADOS ELEITORES Nº de Deputados 

Atual Proposto 

SP-MG-RJ-RS-
PR-SC-
DF............. 
 
DEMAIS…….. 

 
43.369.881 
 
25.633.573 

 
244 
 
243 

 
304 
 
276 

(*) Resolução nº 12.855, de 01.07.86 (TSE)    
(**) Dados do TSE até 06.08.86 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:14924 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 97.  
Retirar do Art. 97 a expressão "sistema distrital misto". 
Justificativa:  
O modelo distrital misto, será uma arma potente e perigosa a destruir, eleição após eleição, a 
representação das minorias e a presença dos pequenos partidos nas Assembleias Legislativas e na 
Câmara dos Deputados. Este sistema vai favorecer a influência do poder econômico. Portanto é 
prejudicial ao pluripartidarismo e à verdadeira democracia. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:15115 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa:  
Modifica-se o art. 97 do Projeto de Constituição.  
Art. 97. - A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de 18 anos e  
no exercício dos direitos políticos, pelo sistema  
proporcional, voto direto e secreto, em cada  
Estado, Território e no Distrito Federal, na forma  
que a lei vier estabelecer. 
Justificativa:  
A adoção do voto distrital misto, traria graves consequências ao processo eleitoral, a vida partidária, 
aos eleitores e a representação democrática. 
Ao contrário do que se diga, teríamos a influência maior do poder econômico nas eleições. Os 
candidatos ricos, num distrito restrito, concentrariam seus gastos, inviabilizando os candidatos 
populares. 
Se hoje a disputa entre candidatos do mesmo partido, se verifica, em alguns casos na mesma faixa 
eleitoral, no distrital misto a disputa seria dentro do partido, onde os candidatos disputariam as 
melhores colocações na lista. No voto proporcional o julgamento dos candidatos é feito pelos 
eleitores, no distrital misto, é o partido que por critérios subjetivos. Indicará os provavelmente eleitos. 
O critério é fonte geradora de conflitos internos dentro do partido e seguramente a lista não 
contemplará as novas lideranças. 
De outro lado, os eleitores teriam dificuldades em assimilar o novo processo, já que entre nós o voto 
proporcional está consagrado. 
Parecer:   
   A emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:15559 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN AGUIAR (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2o.,  
do art. 97, do Projeto de Constituição:  
"O número de Deputados, por Estado ou pelo  
Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente à natureza dos  
eleitores brasileiros, com os ajustes necessários  
para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha  
menos de oito ou mais de sessenta Deputados." 
Justificativa:  
Há dezenas de anos que o nordestino vem perdendo poder econômico, em função da seca e do 
abandono que castigam aquele povo tão sofrido. As sucessivas crises econômicas tem dificultado 
cada vez mais que os investimentos sejam destinados ao Nordeste brasileiro, o que tem tornado a 
situação insustentável nessa região do País. Se não bastasse isso, o estado de miséria absoluta, que 
impera nos estados nordestinos, está, a passos largos, promovendo a perda de poder político, uma 
vez que o sofrimento tem forçado nosso povo a buscar melhores condições de vida nos grandes 
centros urbanos, engordando a lista de eleitores nesses Estados. Isso está permitindo que o número 
de cadeiras destinadas a São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, sejam cada vez maiores. Em 
contrapartida, os estados nordestinos estão elegendo cada vez menos parlamentares, para lutar por 
seus interesses. 
São essas distorções que pretendemos corrigir com a presente emenda, na medida em que, vote 
onde votar, o nordestino está contribuindo para eleger um maior número de parlamentares em sua 
terra natal. 
Parecer:   
   A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. 
 
   
   EMENDA:15658 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substituir-se o art. 97 pelo seguinte  
Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, eleitos pelo voto direto e  
secreto, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e  
no exercício dos direitos políticos, sendo que  
cada legislatura terá a duração de quatro anos.  
§ 1o. - O número de Deputados por Estado,  
Distrito Federal e Território será estabelecido  
pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à  
população, com os ajustes necessários para que  
nenhuma unidade federada tenha menos de oito e  
mais de sessenta Deputados.  
§ 2o. O Território de Fernando de Noronha não  
terá representantes no Congresso Nacional. 
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Justificativa:  
A presente emenda visa fortalecer o conceito de federação e diminuir as marcantes diferenças 
regionais hoje observadas. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:15738 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dá nova redação ao Art. 97:  
"Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até quatrocentos e oitenta e sete  
representantes do povo, eleitos, dentre os  
cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício  
dos direitos políticos, pelo sistema proporcional,  
voto direto, secreto e universal, em cada Estado,  
Território e no Distrito Federal, conforme a lei estabelecer." 
Justificativa:  
Trata-se de restaurar o sistema proporcional, mais propício a produção de uma representação 
popular tradutora das correntes de opinião política, organizadas sob a forma de Partidos. 
A democracia representativa se exerce mais efetivamente à base desse sistema, conforme está 
demonstrado historicamente. 
As democracias mais recentes, construídas sobre os escombros de velhas ditaduras, tais como a 
espanhola e a portuguesa, não recorreram ao voto distrital, puro ou misto; abraçaram o sistema 
proporcional pela sua inequívoca aptidão democrática. 
Como assevera Osny Duarte Pereira, distorções verificadas no último pleito, desfigurando a 
representação popular pela incidência deletéria de fatores anômalos, fomentaram iniciativas no 
sentido da mudança do sistema. 
Mas, convenha-se, não é por si que se prevenirá a ocorrência de distorções. Faz-se imperioso o 
aprimoramento da legislação eleitoral para evitar deformações do pronunciamento popular, originarias 
do poder econômico ou da captação favorecida e não leal de votos, desequilibrando o processo da 
obtenção da confiança popular. 
Esse desequilíbrio ocorrente no processo de captação do voto, que desiguala oportunidades, não 
será corrigido com a mera mudança do sistema. Pior que tudo, não favorecerá a reprodução 
democrática, pela via de representação popular, da diversidade política da sociedade. 
É o próprio Osny Duarte Pereira que afirma “A instituição do voto majoritário não removerá esses 
inconvenientes. Ao contrário, o poder econômico disporá de melhor campo para agir, como 
constatam os partidos populares na Europa”. 
Assim, pela manutenção do sistema proporcional, sem prejuízo, obviamente, de medidas legais mais 
eficazes para proteção da lisura dos embates eleitorais, tanto mais puros, quanto mais fortemente for 
garantida a liberdade de escolha por parte do eleitor. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
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responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:15888 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 97  
Dê-se ao Art. 97, de Projeto de Constituição,  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de  
quinhentos representantes do povo, eleitos dentre  
cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício  
dos direitos políticos, em cada Estado, Território  
e no Distrito Federal.  
§ 1o. – [...]  
§ 2o. - O número de deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de quatro deputados.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território elegerá dois deputados. 
Justificativa:  
A emenda visa efetivar o princípio da proporcionalidade da representação na Câmara dos Deputados, 
fundamental para o próprio revigoramento do Poder Legislativo. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:16096 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda  
Capítulo: Poder Legislativo  
Onde Couber  
Incluam-se no projeto de texto  
constitucional, na parte relativa ao Poder  
Legislativo, os seguintes dispositivos; no  
capítulo, do título V, onde couberem:  
Art. O Poder Legislativo é exercido pela  
Câmara dos Deputados.  
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Art. A Câmara dos Deputados compõe-se de até  
duzentos e quarenta e quatro representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito  
anos e no exercício dos direitos políticos, por  
voto direto e secreto em cada Estado ou Território  
ou no Distrito Federal.  
§ 1o. - Cada Legislatura terá quatro anos;  
§ 2o. - Observado o limite máximo previsto  
neste artigo, o número de Deputados, por Estado e  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, para cada legislatura,  
proporcionalmente à população , com o reajuste  
necessário para que nenhum Estado, Território e/ou  
Distrito Federal tenha menos de dois Deputados. 
Justificativa:  
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:16156 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 97 do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até quinhentos representantes do povo, eleitos  
dentre cidadãos maiores de dezoito anos, no pleno  
exercício dos direitos políticos, pelo voto direto  
e secreto e o sistema proporcional e distrital  
misto, no mínimo quatro representantes por  
Território Federal e oito por unidade federada,  
proporcionalmente à população, nos termos da lei complementar. 
Justificativa:  
Pelo atual critério, um Território Federal elege um Deputado Federal com menos de dez mil votos, 
enquanto São Paulo dificilmente elege um com menos de quarenta mil votos, isso não é 
proporcionalidade, enquanto proporcional deve ser o critério de escolha da representação na Câmara 
dos Deputados, desde que o Senado obriga uma representação paritária de três Senadores por 
Estado. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:16180 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LUIZ VIANA NETO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 97  
O Artigo 97 do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 97 - "A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos, dentre brasileiros natos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, pelo sistema de representação  
proporcional, nos Estados, Territórios e no  
Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer." 
Justificativa:  
A emenda busca eliminar do sistema eleitoral o voto distrital. 
Sem querer entrar em considerações teóricas, conhecidas de todos, bastaria lembrar que o sistema 
distrital – ainda que misto – representaria a negação de uma das mais louváveis preocupações 
presentes na elaboração da nova Carta Magna do País. 
Realmente, o propósito de amparar as minorias – sejam elas quais forem – tem sido um dos aspectos 
mais positivos do trabalho constituinte. 
Como, então, consagrar-se sistema eleitoral que alija as minorias partidárias, da representação 
política nacional? 
Como é sabido, o voto distrital conduz inexoravelmente ao bipartidarismo, e, por consequência à 
eliminação das minorias políticas. Bastaria essa observação para torná-lo inconveniente e indesejável 
num país heterogêneo como o Brasil. Tanto mais quanto está bem viva na consciência nacional a 
infeliz experiência bipartidária de que há pouco se libertou o país, à qual, por isso mesmo, em sã 
consciência, não desejará retornar. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:16195 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 97 a seguinte redação:  
Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até 487 representantes do povo, eleitos dentre  
cidadãos maiores de 21 anos e no exercício dos  
direitos políticos, por voto direto e secreto em  
cada Estado, Território e no Distrito Federal,  
observando-se o princípio proporcional. 
Justificativa:  
Elimina-se o voto distrital. Entendemos que se estaria municipalizando a representação federal. 
Ademais, considerando-se a imensidão do território nacional, compreendendo diversos Estados, há 
que se considerar que cada Estado já representa um verdadeiro distrito. Não se deve romper o 
sistema que tem sido consagrado pelo tempo, e com bons resultados. 
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Parecer:   
   A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. 
 
   
   EMENDA:16567 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Altere-se o § 2o. do artigo 97, dando-se ao  
"caput" a seguinte redação:  
"Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até 551 representantes do povo, eleitos, entre  
cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício  
dos direitos políticos, por voto direto e secreto  
em cada Estado ou Território e no Distrito Federal.  
§ 2o. - Observado o limite máximo previsto  
neste artigo, o número de deputados por Estado e  
pelo Distrito Federal será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, para cada legislatura,  
proporcionalmente à população, com o reajustes  
necessário para que nenhum Estado ou o Distrito  
Federal tenha mais de 100 ou menos de oito Deputados. 
Justificativa:  
Necessário se torna que ao elaborar a nova Constituição se reajuste o número de representantes do 
povo na composição das bancadas que comporão a Câmara dos Deputados hoje distante da 
realidade brasileira. 
Sem buscar privilégios para qualquer Estado da Federação, esta sugestão procura tornar mais real a 
representação dos Estados. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:16874 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o Art. 97 passa ter a seguinte redação:  
Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de  
dezesseis anos e no exercício dos direitos  
políticos, pelo sistema proporcional, na forma em  
que a lei estabelecer. 
Justificativa:  
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Defendemos o sistema proporcional porque entendemos que este garante a sobrevivência dos 
partidos considerados pequenos e os de natureza ideológica. Cremos ser nosso dever, com o regime 
democrático criar condições para uma sociedade pluralista, bem como lutar para diminuir a influência 
do poder econômico nas eleições. 
A eleição no distrito facilitaria o poder econômico, aumentando sua influência nos resultados das 
eleições e praticamente aniquilaria os partidos com ideologia diferente da classe dominante. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:17045 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 ao "caput" do artigo 97:  
"Art. 97. A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema proporcional em  
cada Estado, Território e no Distrito Federal." 
Justificativa:  
Trata-se de consagrar constitucionalmente o sistema eleitoral proporcional, mais adequando à 
realidade política brasileira, suprimindo-se os dispositivos do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização que impõem o sistema distrital misto. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:17047 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 ao § 2o. e ao § 3o. do artigo 97:  
"Art. 97. ..................................  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado,  
Território ou pelo Distrito Federal será  
estabelecido pela Justiça Eleitoral para cada  
legislatura, proporcionalmente ao número de  
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eleitores, com reajuste necessário para que  
nenhuma unidade fique sem representação;  
§ 3o. O Território de Fernando de Noronha não  
elegerá deputados." 
Justificativa:  
Trata-se de fixar constitucionalmente uma proporcionalidade fiel ao eleitorado de cada Estado, 
Território ou do Distrito Federal para efeito de cálculo dos respectivos Deputados Federais. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:17419 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
  EMENDA-SUBSTITUTIVA  
ARTIGO 97  
O artigo 97 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 97. - A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de vinte e  
um anos e no exercício dos direitos políticos,  
através do voto direto, secreto, proporcional em  
cada Estado, Território e no Distrito Federal, na  
forma que a lei estabelece. 
Justificativa:  
A instituição do voto misto, na atual conjuntura brasileira e numa visão panorâmica da Constituição 
que se pretende elaborar, viria a constituir-se numa discriminação para com as pequenas 
comunidades, e ainda mais, seria a eliminação da participação da minoria, propiciando dessa forma a 
ditadura da maioria. Por outro lado, seria um fato gerador da prepotência do poder econômico. 
A tradição brasileira e de a maioridade absoluta se dar com a idade de 21 anos, sendo assim, embora 
possa votar, o cidadão com 18 anos tem uma maioridade relativa, o que impossibilita do exercício do 
mandato para a Câmara Federal. 
Além do mais, o desempenho da função legislativa federal deve exigir do cidadão conhecimento e 
formação cultural e intelectual, dos quais não dispõe, pelo próprio tempo de vida, o indivíduo com 
apenas dezoito anos. 
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:17574 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização.  
Dê-se nova redação ao Capítulo I ("Do  
Legislativo) do Título V:  
"CAPÍTULO I - DO LEGISLATIVO  
Seção 1 - Disposições Gerais  
Art. 96. O Poder Legislativo é exercido pelo  
Congresso Nacional.  
Art. 97. A eleição de Deputados far-se-á  
simultaneamente em todo o País.  
§ 1o. A legislatura será de 4 (quatro) anos.  
§ 2o. A lei regulará as condições de  
admissibilidade de mandatos imperativos, com a  
cominação das sanções pelo descumprimento das  
exigências fixadas pelo eleitor e aceitas pelo  
candidato, por ocasião do registro de sua candidatura.  
Art. 98. O Congresso Nacional reunir-se-á  
anualmente, na capital da República, de 1o. de  
fevereiro a 15 de dezembro.  
Parágrafo único. A convocação extraordinária  
do Congresso Nacional far-se-á:  
I - pelo seu Presidente, em caso de  
decretação de estado de sítio;  
II - pelo Presidente da República, ou por um  
terço dos seus membros, com especificação das  
matérias que serão objeto de deliberação.  
[...] 
Justificativa:  
Trata-se de consagrar constitucionalmente a figura de um Congresso Nacional com força e 
representatividade para assegurar a soberania dos interesses da sociedade brasileira na condução 
da vida política e econômica do país. 
Parecer:   
   A matéria objeto da emenda será reexaminada com vistas à formulação do Substitutivo, daí nosso 
parecer pela sua aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:17860 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 97 do Projeto de Constituição,  
a seguinte redação:  
"Art. 97. A Câmara Federal compõe-se de até  
quinhentos representantes do povo, eleitos, dentre  
cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício  
dos direitos políticos, pelo sistema distrital,  
voto majoritário, direto e secreto, em cada  
Estado, Território e no Distrito Federal, na forma  
que a lei estabelecer.  
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§ 1o. .....................................  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população.  
§ 3o. Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território elegerá dois Deputados." 
Justificativa:  
Existe uma injustificada preocupação do nosso legislador em fixar um número mínimo e máximo de 
Deputados eleitos por Estado, Distrito Federal e Territórios. Pune-se, dessa forma, os Estados mais 
populosos e se favorece os menos habitados. 
O justo seria estabelecer um critério uniforme para todo o País, de forma que, a um número pré-
estabelecido de habitantes, seja eleito um Deputado. Dessa forma garantiremos uma representação 
realmente proporcional, o que é a essência de qualquer regime verdadeiramente democrático. 
Parecer:   
   Temos convicção de que o tratamento dado à questão, no Substitutivo, é o recomendável. Pelo 
acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:18304 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 3o. do Art. 97.  
"§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território Federal elegerá, pelo menos,  
quatro deputados." 
Justificativa:  
Nada impede que uma explosão demográfica súbita, como a garimpagem do ouro no Amapá, 
conduza a uma situação eleitoral que, independentemente do tempo de duração, eleve o universo de 
eleitores. Este será, inclusive, um fator de amadurecimento político e econômico indicador da 
necessidade de superação da tutela federal. Não há porque, havendo eleitores, limitar a 
representação da cidadania na Câmara dos Deputados. O número de quatro deputados, metade do 
número mínimo de representantes por Estado, é, aqui, também mínimo, não máximo. Os Territórios 
Federais são partes da União, não tendo substancia federativa nem representação no Senado, mas 
devem ter plena representação na Câmara dos Deputados, segundo os critérios de 
proporcionalidade, assegurando-se lhes como mínimo 50% do limite inferior de deputados do Estado 
membro. 
Parecer:   
   A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:18319 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao Art. 97 a seguinte redação:  
Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de até  
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quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito  
anos e no exercício dos direitos políticos, pelo  
sistema proporcional, voto direto e secreto, em  
cada Estado, Território e no Distrito Federal, na  
forma que a lei estabelecer. 
Justificativa:  
Pretendemos manter o sistema proporcional que vem sendo empregado  no nosso País, com o 
melhor dos resultados. Vale referir que a volta ao sistema distrital constitui um verdadeiro retrocesso 
com todo o cortejo de erros do passado, como a volta ao clientelismo e com a maior concentração do 
poder econômico. O sistema proporcional, além do mais, evita o esmagamento das minorias 
partidárias e ideológicas. 
Parecer:   
   A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:18592 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 97  
Dê-se ao art. 97, do Projeto de Constituição,  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. A Câmara Federal compõe-se de até 507  
representantes do povo, eleitos dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, em cada Estado, Território e  
no Distrito Federal.  
§ 1o. Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução da Câmara Federal,  
hipótese em que, com a posse dos Deputados após as  
eleições extraordinárias, será iniciado um novo  
período quadrienal.  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de 8 (oito) ou  
mais de 80 (oitenta) deputados.  
§ 3o. Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território elegerá 4 (quatro) deputados". 
Justificativa:  
A alteração da disciplina constitucional, no tocante ao número de Deputados Federais, é um 
imperativo de justiça e uma questão de coerência. 
Numa constituição que adota, no plano nacional, o Poder Legislativo bicameral, isso somente tem 
sentido diante do Pressuposto de que o Senado representa a pessoa jurídica do Estado Federado, 
enquanto a Câmara dos Deputados representa a população de cada Estado.  
Como todos os Estados são iguais perante a União, todos os Estados (enquanto pessoas jurídicas) 
devem ter a mesma representação. É por isso que o número de Senadores é igual em todos os 
Estados.  
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Entretanto, como a população (o número de habitantes) varia de Estado para Estado, cada um deles 
deve ter um número diferente de Deputados Federais, para que se mantenha a proporcionalidade 
entre o número de habitantes e o número de seus representantes.  
A razão de ser do bicameralismo, ou, mais exatamente, a função especifica do Senado, é compensar 
as diferenças populacionais entre Estados.  
Assim, sendo, a fidelidade ao sistema bicameral e a coerência com tal sistema exige que se 
mantenha a mesma proporção, entre habitantes e representantes, em todos os Estados.  
A Câmara Federal é órgão de representação popular, e aqueles e quem representa devem ter, como 
cidadãos e eleitores, o mesmo valor, independentemente de seus domicílios eleitorais.  
Assim é que um mesmo número de cidadãos deve ter o direito de eleger um mesmo número de 
representantes, em qualquer Estado da Federação.  
Para que todos sejam efetivamente iguais perante a lei e a Constituição não se pode admitir que o 
voto de um cidadão tenha mais valor que o voto de outro cidadão, supostamente, “igual”.  
No sistema atual ocorre o absurdo de que um mesmo grupo de cidadãs, por exemplo 100.000 
eleitores, se residir em um Estado elege apenas um Deputado, mas esse mesmo grupo de eleitores, 
em outro Estado, seria suficiente para eleger cerca de seis ou sete Deputados. 
É um dado da realidade a existência, nos Estados do Sul e Sudeste, de um grande número de 
migrantes do Norte e Nordeste. Pois bem, pelo sistema atual, no momento em que um nordestino vai 
residir no Sul, ele perde sua força eleitoral, seu voto passa a ter menor calor, ele fica inferiorizado 
como eleitor, convertendo-se num cidadão de segunda classe.  
O tratamento diferenciado entre brasileiros, em função do seu domicilio, é uma grave injustiça, cuja 
correção de deve estar acima de regionalismos e interesses individuais.  
A limitação do número de representantes por estado somente se justificaria se não existisse o 
Senado Federal. Mas é grave incoerência, manter simultaneamente, o Senado e a limitação do 
número de Deputados Federais.  
A emenda proposta, entretanto, não é tão ambiciosa. Não pretende eliminar completamente a 
injustiça, mas, apenas, minorá-la. 
Para ser totalmente coerente com o sistema bicameral seria necessário eliminar qualquer limite, mas, 
se assim fosse, os Estados de maior população poderiam até cerca de 120 Deputados. 
Não se pretende uma alteração de tal vulto e verdadeiramente traumática. Por isso mesmo é que se 
propõe, apenas e tão somente, o alargamento do limite máximo para 80 Deputados, sem alterar a 
representação mínima. 
Com isso, nenhum Estado sofrerá qualquer perda, mas um grande número de cidadãos brasileiros, 
atualmente inferiorizados, terá sua vontade eleitoral melhor considerada e mais próxima da 
igualdade.  
Parecer:   
   O Projeto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:18602 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 97 e §§s  
"Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de até  
quinhentos representantes do povo, eleitos, dentre  
cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício  
dos direitos políticos, pelo sistema distrital  
misto, voto majoritário, direto, secreto e  
proporcional, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer."  
§ 1o. - Cada legislatura terá a duração de  
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quatro anos, salvo dissolução da Câmara Federal,  
hipótese em que, com a posse dos deputados após as  
eleições extraordinárias, será iniciado um novo  
período quadrienal.  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de dois Deputados.  
I - Os distritos eleitorais serão delimitados  
pela Justiça Eleitoral e não ultrapassarão as  
fronteiras de cada Estado, Território ou o  
Distrito Federal.  
II - Qualquer uma dessas unidades da  
Federação terá pelo menos um distrito eleitoral.  
III - Nenhum distrito eleitoral contará com  
mais de 50 centésimos de 1% ou menos de 30  
centésimos de 1% do eleitorado nacional,  
respeitado apenas o disposto em II acima.  
IV - Metade do total dos deputados será  
eleita pelo distrito eleitoral.  
V - A outra metade será eleita  
proporcionalmente à população com os ajustes  
necessários para que, nesta porção, nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de um deputado  
ou mais de cinquenta deputados; e de forma que a  
cada 60 centésimos de 1% da população corresponda  
pelo menos um cadeira na Câmara Federal.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território elegerá pelo menos dois deputados. 
Justificativa:  
Tenho a honra de subscrever a presente emenda elaborada com a cooperação do Advogado e 
Economista/ GERALDO FORBES, colaborador do Jornal “O Estado de São Paulo”, como resultado 
de uma justa e fundada manifestação popular, expressa nas inúmeras assinaturas que acompanham 
esta iniciativa. 
É necessário, de uma vez por todas, garantir que toda a população brasileira ache-se representada, 
em iguais proporções, perante a Câmara dos Deputados. A se preservarem os atuais critérios de 
distribuição das cadeiras na Câmara, não estaria sendo respeitada a proporcionalidade entre o 
número de representantes e os habitantes de cada Estado, porquanto o mesmo número de eleitores, 
dependendo da localização de seu domicilio eleitoral, NÃO elegeria o mesmo número de Deputados. 
A Constituição cabe assegurar ao indivíduo os valores inerentes a sua condição de cidadão, dentre 
os quais o direito de eleger seus representantes políticos. Esse direito não estará assegurado se o 
voto de cada cidadão não possuir o mesmo peso eleitoral, independentemente do local de seu 
domicilio. 
Verifica-se, atualmente, que, em alguns Estados da Federação, são necessários menos votos para se 
eleger deputados que em outros. Isso não se justifica, nem a pretexto do equilíbrio entre os Estados 
pequenos e grandes a nível de representação no Congresso Nacional, pois o sistema bicameral 
consagrado entre nós, garante, por meio do Senado a correlação de forças entre os Estados. 
Sendo assim, tendo em vista os ideais democráticos da igualdade de todos perante a lei e do igual 
valor do voto de cada cidadão e tendo em vista ainda que a Câmara Federal é a casa da 
representação popular e que está será tanto mais legitima quanto mais proporcional torna-se 
necessária uma distribuição de cadeiras de forma mais equânime entre os estados e territórios. 
Parecer:   
   A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema.  
Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:18690 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 V - DA ORGANIZAÇÃO  
DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO a seguinte redação:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  
DO CONGRESSO NACIONAL  
Art. 45 - O Legislativo é exercido pelo  
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara  
Federal e do Senado da República.  
Art. 46 - A Câmara Federal compõe-se de até  
quinhentos representantes do povo, eleitos em cada  
Estado, Território e no Distrito Federal, dentre  
cidadãos maiores de vinte e um anos e no exercício  
dos direitos políticos, pelo voto direto e  
secreto, em sistema distrital misto, na forma que  
a lei estabelecer.  
§ 1o. - Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução da Câmara Federal,  
hipótese em que, com a posse dos Deputados após as  
eleições extraordinárias, será iniciado um novo  
período quadrienal.  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de quatro ou  
mais de setenta Deputados.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território elegerá quatro Deputados.  
[...] 
Justificativa:  
A redação ora proposta do 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 a técnica legislativa, nos temos dos debates e acordos efetuados. 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:18737 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O artigo 97 passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 97 - "A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo, eleitos, entre os cidadãos  
maiores de 21 anos e no exercício de direitos  
políticos, em cada Estado, no Distrito Federal e  
Territórios, parte pelo sistema de representação  
proporcional, parte pelo sistema majoritário, na  
forma que a lei estabelecer. 
Justificativa:  
Excluímos do texto o número máximo de Deputados, que poderá ser fixado em lei ordinária, face ao 
intenso crescimento demográfico de nosso país. 
Também fixamos para o Deputado Federal idade mínima de 21 anos (vinte e um anos) que nos 
parece mais consentâneo com o direito civil pátrio. 
O que, sobretudo, está confuso no texto do Projeto, são as expressões a partir de sistema distrital 
misto. O voto se diz majoritário e proporcional quando o certo seria o uso da disjuntiva. 
Sabemos que o que se intenta experimentar (e aplaudimos a inovação) é a adoção, para os 
representantes do povo, de uma combinação denominada sistema distrital misto, ao meio dos 
sistemas eleitorais existentes. 
No Brasil, desde 1932, temos adotado a representação proporcional, pelo sistema francês de 
quociente de eleitores (CF. Pinto Ferreira, Curso de Direito Constitucional, Saraiva, 1974, p.187) e 
que para a maioria dos tratadistas é o mais democrático, pois que assegura a representação das 
minorias políticas. 
Entendemos boa a adoção do sistema dito misto, mas queremos dar uma redação mais adequada, 
que não dê margem a dúvida, o que agora oferecemos à consideração dos doutos Constituintes. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
 
   EMENDA:18868 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MOFIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 97, § 2o.  
Dar ao art. 97 e seu § 2o. a seguinte redação:  
Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de até  
quinhentos e quarenta e dois representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de 18 anos  
e no exercício dos direitos políticos, pelo voto  
direto, secreto e proporcional, em cada Estado,  
Território e no Distrito Federal.  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de  
setenta e cinco Deputados. 
Justificativa: 
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Queremos nos limitar, na presente emenda, a propor um novo teto de representantes na Câmara de 
Deputados – quinhentos e quarenta e dois (542) – e também um novo limite máximo de setenta e 
cinco (75) Deputados. Adeptos do voto proporcional, deixamos para fazer em outra emenda a 
justificação da rejeição do sistema distrital misto.  
Muito provavelmente, a Constituinte ratificará o sistema bicameral, o Senado Federal e a Câmara 
Federal como o sistema bicameral, o Senado Federal e a Câmara Federal como o Poder Legislativo. 
Nesse sistema, como ele vem sendo praticado no Brasil, os poderes da Câmara são também os do 
Senado, sendo que este tem atribuições especificas não sujeitas à aprovação da Câmara. Por isso, 
na pratica, os poderes e atribuições do Senado englobam e superam os da Câmara. 
A apresentação do Senado expressa fielmente o equilíbrio federativo com a eleição de três 
senadores, independente da população ou do eleitorado de cada unidade da federação. O Senado 
Federal tem uma representação estadual, é o próprio cerne da Federação. 
Já a Câmara Federal, expressão por excelência da cidadania, deveria ter em cada deputado a 
representação do mesmo número de cidadãos ou do mesmo número de habitantes. Ora, isso não 
acontece: em média, no Brasil cada deputado (dos atuais 487) representa na Câmara pelo Estado de 
São Paulo representa 503 mil habitantes (estimativa de 1/7/86). Nas demais unidades da federação 
os deputados representam menos que a média nacional. Isso é consequência direta do limite máximo 
de 60 deputados, estabelecido na Constituição, para representar um Estado na Câmara de 
Deputados, o que atinge de forma injusta e violenta o eleitor, o habitante, enfim a própria cidadania 
do Estado de São Paulo.  
Tivesse a Câmara de Deputados uma representação rigorosamente proporcional o Estado de São 
Paulo teria hoje 119 representantes. O limite máximo nunca existiu em nossas cartas políticas, tendo 
sido o resultado de emendas constitucionais casuísticas do período ditatorial. Graças a essa 
representação não proporcional, acarretando uma sub-representação de São Paulo vem se 
impedindo o acesso à Câmara de Deputados de um maior número de representantes das classes 
médias e urbanas e dos trabalhadores. A lista dos primeiros comprometidos com a luta democrática e 
popular, é a prova mais eloquente dessa firmação. Quanto mais justa no sistema federativo a 
representação proporcional dos Estados na Câmara de Deputados, mas aperfeiçoada estará a 
democracia. 
A presente emenda tem por objetivo corrigir parcialmente a sub-representação política mantida no 
Projeto ora em discussão na Comissão de Sistematização.  
Em 1982, o número de deputados era de 479. A população brasileira estimada em 1/7/82 era de 
126.898.500 habitantes e em 1/7/87 de 141.452.200. Portanto, houve nesse período um aumento de 
11,47%. Se o número de deputados crescesse na mesma proporção teríamos: 479 x 11,47% = 
533,94 – 534. Como, pela Emenda Constitucional nº 25, o Distrito Federal passou a ter uma 
representação de 8 deputados, hoje o número pretendido pela presente emenda.  
Tendo em vista a manutenção de um mínimo de 8 deputados para os Estados e 4 para os Territórios 
e ainda um máximo de 75 deputados, o aumento para 542 deputados poderá proporcionar uma 
representação mais justa para a cidadania, com um aumento do número de deputados, para uma 
maioria de Estados, em torno de 12%, conforme o quadro abaixo: 
 
 

ESTIMATIVA 

ESTADO OU TERRITÓRIO POP. EST 
1º/07/87 

ATUAL C/ APROV. 
EMENDA 

DIF. 

1. São Paulo 
2. Minas Gerais 
3. Rio de Janeiro 
4. Bahia 
5. Rio Grande do Sul 
6. Paraná 
7. Pernambuco 
8. Ceará 
9. Maranhão   
10. Goiás 
11. Pará 
12. Santa Catarina 
13. Paraíba 

30.942.600 
15.099.700 
13.267.100 
11.086.600 
8.749.400 
8.530.000 
6.990.300 
6.122.500 
4.864.600 
4.638.800 
4.587.200 
4.235.800 
3.104.500 

60 
53 
46 
39 
31 
30 
25 
22 
18 
17 
17 
16 
12 

75 
60 
53 
44 
35 
34 
28 
25 
20 
19 
18 
17 
12 

15 
7 
7 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
- 
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14. Piauí 
15. Espirito Santo  
16. Alagoas 
17. Rio Grande do 

Norte 
18. Amazonas 
19. Mato Grosso do Sul 
20. Mato Grosso  
21. Sergipe 
22. Rondônia 
23. Acre 
24. Amapá 
25. Roraima 
26. Distrito Federal 

 

2.517.900 
2.382.000 
2.302.800 
2.194.500 
1.842.800 
1.673.500 
1.580.900 
1.345.100 
981.800 
386.200 
232.400 
109.500 

1.683.700 

10 
10 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
4 
4 
8 

10 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
4 
4 
8 

- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

TOTAL 141.452.200 487 542 55 

 
Os critérios utilizados para a obtenção do resultado final acima são, em linha geral, os mesmos 
utilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vale a pena também observar que o peso das diversas 
regiões do país na Câmara Federal permanece inalterável.  
Enquanto que pela presente emenda, no Brasil, cada deputado representa em média 260mil, 
habitantes, os principais países da Europa, como a Itália, Portugal, França, Espanha, Alemanha 
Ocidental (RFA), Grã Bretanha, Suécia, etc., estão nem abaixo dessa média. O mesmo ocorre com 
vários países da América Latina (Argentina, Peru, República Dominicana, Colômbia, Costa Rica, 
Uruguai, Venezuela, etc.) e de outros continentes. No México, no Japão e nas Filipinas cada 
deputado representa em média 243,233,260 mil habitantes, respectivamente, próximos portanto da 
nossa proposta. Somente alguns poucos países, como os Estados Unidos, a Índia, a China e a 
Indonésia estão acima da média brasileira, isto é, nesses países cada deputado representa acima de 
260 mil habitantes. 
Não é mais admissível que ultrapasse o momento constituinte que vive o Brasil sem ao menos corrigir 
parcialmente a deformação da representação popular. A aprovação da presente emenda significará 
sem dúvida, um avanço democrático para o nosso país.  
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:19310 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 97:  
Art. 97 - A Câmara Federal compõem-se de até  
487 representantes do povo, eleitos, dentre  
cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício  
dos direitos políticos, pelo sistema proporcional,  
voto direito e secreto, em cada Estado ou  
Território e no Distrito Federal. 
Justificativa: 
Não obstante a existência do sistema distrital, puro ou misto, em vários países democráticos, o 
sistema proporcional é o único capaz de assegurar a representação de todos os interesses e de 
todas opiniões.  
Na Inglaterra, nas últimas eleições de 1987, o Partido Liberal obteve 25% dos votos e só elegeu 12 
representantes. 
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Numa sociedade pluralista, cheia de contrastes e de interesses divergentes e contraditórios, o 
sistema proporcional é o único meio de assegurar a representação mais ou menos exata do 
eleitorado.  
A principal crítica que se faz ao sistema proporcional é que ela levaria ao esfacelamento e à 
proliferação dos partidos, dificultando a ação dos Governos. Além disso, segundo seus defensores, 
no sistema distrital haveria maior aproximação entre eleitos e representantes e a influência do poder 
econômico seria limitada. 
A crítica e improcedente. A proliferação indiscriminada dos partidos está vedado pelo Projeto de 
Constituição que estabelece requisitos mínimos para seu funcionamento.  
Ao contrário do que se alega, a influência do poder econômico aumentaria no sistema distrital. Num 
universo mais restrito torna-se fácil a corrupção e a compra de consciência de votos. De outro lado, 
como já assimilaram vários estudiosos, o voto distrital tenderia a municipalizar a representação 
popular na Câmara Federal como evidente prejuízo para as instituições democráticas. Os temas e as 
reinvindicações locais iriam preponderar sobre as grandes questões nacionais que devem ser objeto 
das decisões do Poder Legislativo.  
Acrescente-se a esses argumentos a própria experiência histórica do Brasil, onde o voto proporcional 
foi adotado pela Revolução de 30 como om anteparo contra as distorções eleitorais da Velha 
República.  
No sistema proporcional, os eleitos foram em partidos, programas e ideias e não apenas em 
personalidades, como ocorre no voto distrital.  
Se os partidos ainda não cumprem as suas finalidades programáticas, se ainda não tem coerência 
orgânica e ideológicas na Câmara Federal é condição essencial para o estabelecimento de uma 
democracia  participativa e pluralista.  
O voto distrital, ainda que misto, leva inevitavelmente ao bipartidarismo de fato e em última a ditadura 
das maiorias.  
Um claro exemplo dos perigos do voto distrital pode ser constatado pelos resultados das recentes 
eleições para a Câmara dos Comuns (Eleição de 1987). O Partido Liberal, obteve 25% dos votos em 
todos o país e só elegeu 12 representantes. Pelo sistema proporcional faria quase 100 
parlamentares.  
Parecer:   
   As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus parágrafos do Projeto, confirmam a 
inexistência de consenso sobre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elaboração 
legislativa. Da média das sugestões analisadas, em seus núcleos, frutificaram os dispositivos 
relacionados em artigo do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto possível procura 
responder afirmativamente, em parte e em essência, às finalidades pretendidas na proposição sob 
exame. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:19337 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 97 a seguinte redação:  
"Cada legislatura terá a duração de quatro  
anos, salvo a dissolução da Câmara dos Deputados,  
hipótese em que, com a posse dos Deputados, uma  
nova legislatura se iniciará." 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação, tornada ainda mais conveniente com a supressão do § 2º do art. 174, 
passando o § 1º a parágrafo único. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
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   EMENDA:19338 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No. 02  
MODIFICATIVA  
Ao Art. 97, seja dada a redação seguinte:  
Art. ..... - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de um mínimo de quatrocentos e oitenta e sete e um  
máximo de quinhentos deputados, eleitos, dentre  
brasileiros no exercício dos direitos políticos e  
que tenham atingido a maioridade, pelo voto  
universal, direto e secreto, em cada Estado,  
Território e no Distrito Federal, na forma que a  
lei estabelecer.  
§ 1o. - Os deputados têm mandato de quatro  
anos, salvo dissolução da Câmara dos Deputados,  
quando, com a posse dos eleitos, se inicia uma  
nova legislatura.  
§ 2o. - A Justiça Eleitoral fixará o número  
de deputados, na proporção da população e de modo  
que nenhuma unidade territorial tenha menos de  
quatro e mais de setenta representantes.  
§ 3o. - Com a exclusão de Fernando de  
Noronha, cada Território terá quatro deputados. 
Justificativa: 
Em todas as disposições que compõe o art. Buscou-se uma redação mais precisa, na forma e nas 
questões de fundo.  
Na fixação do número de deputados, respeitou-se a composição atual, deixando-se uma flexibilidade 
de ampliação até o máximo de representantes por unidade para setenta.  
A referência à maioridade, como requisito de elegibilidade, tem o mérito de transferir para a legislação 
ordinária o acompanhamento da evolução social quanto à questão.  
Não vejo a vinculação que se apregoa entre o sistema eleitoral ou misto, estou certo de que, qualquer 
destes adequar-se-á ao sistema parlamentar. A fixação acadêmica gruda-se ao fato de que os dois 
sistemas, historicamente, se acoplam  na Inglaterra.  
Com questões mais essenciais a serem definidas na Constituição, será mais sábio remeter a 
pendencia para a legislação ordinária.  
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:19390 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 QUINTO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.  
DÊ-SE AO TÍTULO QUINTO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÂO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
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TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
Art. 54 - O Poder Legislativo é exercido pelo  
Congresso Nacional, integrado pela Câmara dos  
Deputados e Senado Federal.  
§ 1o. - A Câmara compõe-se de até  
quinhentos e vinte representantes do povo, eleitos  
dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no  
exercício dos direitos políticos, pelo sistema  
de voto majoritário, direto, e secreto, em cada  
Estado, Território e no Distrito Federal.  
§ 2o. - Cada legislatura durará quatro anos,  
salvo disposição da Câmara dos Deputados quando,  
com a posse dos Deputados, após as eleições  
extraordinárias, será iniciado um novo período quadrienal.  
§ 3o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
nem o Distrito Federal tenha menos de oito ou  
mais de setenta.  
§ 4o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
que terá um Deputado, cada Território terá quatro  
representantes na Câmara dos Deputados.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:19494 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 97 do Projeto, que passará para o seguinte:  
"Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de  
cidadãos eleitos pelo sistema distrital misto,  
voto majoritário, direto, secreto e proporcional,  
em cada Estado, Território e no Distrito Federal  
na forma em que a lei estabelecer." 
Justificativa: 
A emenda supressiva da expressão “de até quatrocentos e oitenta representantes do povo” tem dois 
objetivos Primeiro eliminar do texto expressões casuísticas que venham a se tornar obsoletas dentro 
de pouco tempo; segundo admitir que a população do Brasil na entrada do século XXI terá crescido o 
suficiente para exigir um maior número de representantes. Ou então, se esta evidencia não for 
reconhecida, evidente ficará que o número atual de representantes é excessivo.  
Seja por um por outro argumento, o acolhido da Emenda se impõe.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
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   EMENDA:19609 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 97  
Suprima-se do Projeto:  
Art. 97 - suprima-se a expressão distrital misto 
Justificativa: 
Transplantar experiências estrangeiras sem submete-las à crítica das condições históricas brasileiras 
quase sempre redunda num fracasso político. Em quaisquer das suas modalidades, o voto distrital 
fortalece a atuação do poder econômico no processo eleitoral em detrimento da livre expressão do 
voto popular, além de criar currais eleitorais. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:20014 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 97 e parágrafos.  
Dê-se ao art. 97, "in fine", a redação  
adiante proposta, acrescentando-se dois  
parágrafos, que tomarão os números 1o. e 2o.,  
renumerando-se os demais parágrafos:  
Art. 97 "... pelo voto direto, secreto e  
proporcional, em cada Estado, Território e  
Distrito Federal".  
§ 1o. Os Estados e Territórios com superfície  
superior a duzentos mil quilômetros quadrados  
poderão subdividir-se em distritos para efeito da  
eleição dos deputados federais e estaduais,  
mediante lei complementar votada pelo Congresso Nacional;  
§ 2o. a iniciativa da lei complementar de que  
trata o parágrafo anterior, no caso do Estados,  
será da respectiva Assembleia Legislativa. 
Justificativa: 
O art. 97 do Projeto de Constituição tenta exumar o chamado Projeto Abi Ackel, de triste memória, 
enviando ao Congresso Nacional pelo General Figueiredo (Mensagem nº 50, de 10/05/82) e 
transformando na Emenda Constitucional nº22/82, que deu ao art. 148, da Constituição, a redação 
seguinte: 
“Art. 148 – o sufrágio é universal e o voto é direto e secreto, salvo nos vasos previstos nesta 
Constituição, os Partidos Políticos terão representação proporcional, total ou parcial, na forma que a 
lei estabelecer. 
“Parágrafo Único – Igualmente na forma que a lei estabelecer, os Deputados federais e estaduais 
serão eleitos pelo sistema distrital misto, majoritário e proporcional” 
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Esse parágrafo foi renovado pela E.C nº 25, de 1985. Do mesmo modo, a Câmara dos Deputados 
arquivou, em 26/06/86, o Projeto de Lei nº 261/83, resultante de Mensagem do mesmo General 
Figueiredo, na última tentativa frustrada do regime militar para a implantação do voto distrital 
majoritário misto no Brasil.  
Com a simultânea aprovação do Projeto de Lei 7597/86, preservou-se em sua plenitude o sistema 
eleitoral proporcional para as eleições realizadas no ano passado. 
Para compatibilizar a justificativa das emendas aqui propostas, transcrevo a seguir trecho do meu 
discurso, pronunciando no plenário da Constituinte, na sessão do último dia 10: 
“Em realidade, se nenhum sistema eleitoral pode aspirar à perfeição, o voto proporcional, nas 
eleições parlamentares, é o menos imperfeito de quantos se praticam nas democracias atuais. É o 
sistema que melhor assegura a representação das minorias, abrangendo todo o espectro da opinião 
pública.; Ao contrário, o voto majoritário expulsa das Assembleias as minorias, nega-lhes espaço, 
condena as novas ideias e os partidos que as encarnam Mutila, portanto, a democracia. 
Na discussão dos sistemas eleitorais é preciso começar por desfazer alguns equívocos bastante 
disseminados. O primeiro erro é confundir voto distrital com representação majoritária. Uma coisa é o 
voto distrital, outra é voto majoritário o distrito é jurisdição territorial, onde tanto um, quanto outro 
sistema podem ser adotados. 
O Brasil, por exemplo, pratica o distrital-proporcional, em que cada Estado da Federação constitui um 
distrito. Se os grandes Estados são também distritos gigantes, nada impediria que se subdividissem 
em mais distritos e continuassem a fazer eleições proporcionais.  
De resto, ao contrário do que em geral se ouve, todos os países da Europa Ocidental adotam o voto 
proporcional. As únicas exceções são a Inglaterra e a França. A Alemanha pratica sistema misto.  
Outro equívoco, portanto, é associar parlamentarismo e voto majoritário, na falsa suposição de que 
essa forma de governo requer o bipartidarismo. Todos os Estados europeus ocidentais são também 
parlamentaristas. Logo, parlamentarismo e voto proporcional compatibilizam-se perfeitamente.  
Ademais é falso presumir que o sistema proporcional determina, necessariamente, a pulverização 
partidária. Na Europa, como demonstra pesquisa encomendada pelo Serpro, a média dos partidos é 
de seis por parlamento. Se excluídas as pequenas legendas, esse número cai quatro. Aliás, falar em 
pulverização partidária, no Brasil, chega a ser ridículo. Nas últimas eleições o PMDB sozinho fez 
maioria absoluta na Constituinte. Multiplicidade de legendas não significa sempre dispersão da 
opinião pública.  
Um dos lemas da Revolução de 1930 foi a legitimidade de representação. Em 1932, essa 
legitimidade consubstanciou-se na inserção do voto proporcional no novo código eleitoral. 
Antes, no Império e na 1ª República, prevalecia o sistema majoritário. Data de 1855, com o Decreto 
842, a famosa “Lei dos Círculos”, a introdução do voto majoritário no Brasil. A lei colhia o escrutínio 
uninominal, a cada “circulo” correspondendo um deputado. Era a contrapartida da política inglesa, 
ainda vigente, do “single district system”. O Marques de São Vicente, comentado a lei eleitoral, 
afirmava com relatada franqueza: a lei dos círculos “evita a agitação de grandes massas nas épocas 
eleitorais e declina influencias pessoais que podem ser nocivas, mormente, quando provinciais”. “De 
fato, observa Marcel Prelot, citado por Barbosa Lima Sobrinho, o escrutínio uninominal estorva a 
formação das grandes correntes de opinião e permite a ação direta da administração”, do Governo. 
Revelam-se infrutíferas as tentativas de corrigir as distorções resultantes do sistema majoritário 
uninominal. De nada valeram a “Lei do Terço” de 1860, ou da Lei Saraiva, de 1881 “Sob o Império, as 
eleições continuaram “produzindo Câmara unanimes ou quase unanimes.” 
Proclamada a República, não se alterou o processo A Lei nº 35, de 26 de janeiro de 1892, manteve 
as “Câmaras unânimes ou quase unânimes”.  
A verdade é que, no Brasil, o voto distrital majoritário esta indissoluvelmente ligado “à manipulação e 
à fraude eleitorais. 
Foi preciso sobrevir a Revolução de 30, para que se implantasse o sistema proporcional e se desse 
maior legitimidade ao processo eleitoral.  
Nem mesmo na Inglaterra e nos Estados Unidos da América, tradicionais bastiões do voto majoritário 
foi possível prevenir as deformações decorrentes da prática do sistema. Na Inglaterra, contra 
Eduardo Carrion, citado na Revista de Informação Legislativa, de abril-junho de 83, que “em 1974 
enquanto um deputado conservador a 37.771 eleitores, um deputado liberal correspondia em média a 
35.915 eleitores e um deputado conservador a 37.771 eleitores, um deputado liberal correspondia em 
média a 411.288 eleitores.  
Nos Estados Unidos, a fraude na formação dos distritos chegou a cunhar a expressão especial para 
designá-la – o “gerrymandering”. Foi o Governador de Massachussets, Elbridge Gerry o responsável 
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pelo neologismo. Criou distrito com forma geográfica tão complexa que o identificam a uma 
salamandra. Tudo para favorecer seu partido. Da combinação de Gerry, o governador, com a 
salamandra, nasceu o verbo “to gerrymander”, sinônimo de trapaça eleitoral. O fato é relatado na 
“Documentação – Voto Distrital”, de autoria da Sara Figueiredo.  
Já na França, o escrutínio distrital majoritário, em dois turnos, foi imposto em seguida ao golpe 
branco do exército francês da Argélia colonial, que levou o General De Gaulle ao poder Inspirou a 
mudança na legislação o claro intuito de fraudar a manifestação das urnas. Nas eleições 
imediatamente posteriores, em 1958, a oposição foi derrotada. Se aplicado o sistema proporcional, a 
vitória teria sido oposicionista com maioria de 10 cadeiras. Nesse mesmo pleito o partido comunista 
fez 20% dos votos, mas apenas 2% das cadeiras parlamentares.  
Em verdade Senhor Presidente, não é o voto distrital majoritário, puro e simples, que o Projeto de 
Constituição pretende impor ao Brasil. Não Trata-se, isto sim, do distrital misto praticado na 
Alemanha.  
A Alemanha, aliás, é o único País do mundo a aplicar tal sistema. Assim a primeira questão que se 
coloca é essa: quais os traços comuns entre Brasil e Alemanha? Em que se identificam os dois 
países? Ressalvada as honradas colônias alemães instaladas no sul do País, quais os pontos do 
contato entre as duas Nações, em termos de história política, de tradições, de costumes, de cultura? 
Ora, Sr. Presidente, só no passado recente do regime militar é que se contraiu a mania de copiar a 
Alemanha. De lá se tirou a exigência absurda de cobrar dos partidos determinado percentual das 
votações, as eleições gerais, sob pena de se lhes cassar o registro e os mandatos conquistados. De 
lá igualmente veio a inspiração para o último projeto eleitoral do último General Presidente, propondo 
exatamente o distrital misto.  
Agora, se ressuscita a conexão alemã. Em má hora, diga-se de passagem. Pois, nada existe de mais 
inadaptável no Brasil, do que o sistema misto.  
Tal processo eleitoral consiste em eleger metade dos deputados pelo voto distrital majoritário e 
metade pelo voto proporcional estadual. Cada eleitor tem dois votos, um distrital, outro proporcional. 
O número de distritos é igual à metade do número de deputados federais (Na forma proposta no 
Projeto de Constituição o voto proporcional seria também distrital e não estadual) 
Ocorre que a Alemanha tem 518 deputados, dos quais 496 eleitos diretamente, os 22 restantes 
indicados pelo Parlamento de Berlim Ocidental. Logo são 248 distritos. Isso para uma população de 
sessenta milhões de habitantes a uma superfície territorial de 248.455km. 
No Brasil, os distritos seriam apenas 244, para uma população de cento e trinta milhões, e uma 
superfície de 8.500.000km Só o eleitorado brasileiro, 69 milhões de eleitores, já é maior do que a 
população alemã.  
São Paul, territorialmente equivalente a Alemanha, teria apenas 30 distritos. A relação distrito-
eleitorado, seria de 530.682 eleitores por distrito. A Bahia, com o dobro do território alemão, contraria 
com 20 distritos, cada um deles com 240. 377 eleitores. Minas Gerais, não iria além de 27 distritos de 
294.015 eleitores. A Paraíba teria 6 distritos, cada um com 244.046 eleitores.  
Já o Acre elegeria deputados em 4 distritos de 35.459 eleitores, enquanto o Território de Roraima 
com o menor dos eleitorados, faria dois deputados em distritos de 26.126 eleitores.  
Revela a mera analise desses números o disparate que seria implantar o distrital misto no Brasil. A 
flutuação entre o menor distrito (de 26.000 eleitores) e o maior (de 530.000) ultrapassaria os 500.000 
eleitores. A eleição majoritária de deputado federal, em São Paulo, abrangeria circunscrição superior 
à de Campinas, hoje em torno de 400.000 eleitores e implicaria custos superiores aos da eleição de 
prefeito. Na Paraíba o distrito teria dimensão eleitoral maior do que o da Capital e assim por diante. 
Não se melhoraria substancialmente a identidade representante-representado, quando se trata de 
áreas tão amplas e de cidadãos tão númerosos, mas, em contrapartida, se reforçaria terrivelmente a 
força do poder econômico, ao preço ainda do silencio das minorias e da liquidação dos pequenos 
partidos. Na Alemanha Ocidental declinaram rapidamente as legendas partidárias, desde a 
implantação do sistema. Concentrou-se, amesquinhou-se a vida política. Ali, nunca, desde 1949, 
nenhum governo foi jamais derrubado por voto parlamentar. E se trata, senhores Constituintes, de 
regime parlamentarista. 
Não há, pois, razão válida a determinar a mudança do sistema eleitoral brasileiro, experiência bem 
sucedida por mais de meio século. Inegavelmente associadas a ideia de renovação dos costumes 
políticos no Brasil, as eleições proporcionais, criadas que foram com a instalação da Justiça Eleitoral, 
merecem sobreviver. Que sobrevivam ! 
 

VOTO DISTRITAL MISTO 
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(Art. 97 do Projeto de Const. De Sistematização). 

ESTADOS, 
TERRITORIOS E 

D.F 

ÁREA POPULAÇÃO ELEITORADO Nº DE 
DEPUTADOS 

FEDERAIS 

Nº DE 
DISTRITOS 

HABITANTES 
POR 

DISTRITO 

ELEITORES 
POR 

DISTRITO 

ACRE 152.589 374.000 141.836 08 04 31.500 35.459 

ALAGOAS 27.731 2.335.000 990.886 09 05 467.000 198.177 

AMAPÁ 140.276 227.000 84.564 04 02 113.500 42.282 

AMAZONAS 1.564.445 4.833.000 656.576 08 04 458.250 164.144 

BAHIA 561.026 11.170.000 4.807.541 39 20 558.500 240.377 

CEARÁ 148.016 6.100.000 2.851.185 32 16 381.250 178.199 

DISTRITO 
FEDERAL 

5.814 1.720.000 728.543 08 04 430.000 182.136 

ESPÍRITO 
SANTO 

45.597 2.381.000 1.158.985 10 05 476.200 231.790 

GOIÁS 642.092 4.659.000 2.160.701 17 09 517.667 240.078 

MARANHÃO 328.663 4.863.000 1.726.827 18 09 540.333 171.870 

MATO 
GROSSO 

881.001 1.599.000 825.531 08 04 399.750 206.383 

MATO 
GROSSO DO 

SUL 

350.548 1.687.000 820.142 08 04 421.750 205.036 

MINAS 
GERAIS 

587.172 15.021.000 7.938.417 53 27 556.333 294.015 

PARÁ 1.248 4.476.000 1.748.646 17 09 497.333 194.294 

PARAÍBA 56.372 3.102.000 1.464.280 12 06 517.000 244.047 

PARANÁ 199.554 8.229.000 4.313.837 30 15 548.333 237.559 

PERNAMBUCO 98.281 6.993.000 3.150.552 25 13 537.923 242.350 

PIAUÍ 250.934 2.532.000 1.074.552 10 05 506.400 214.910 

RIO GRANDE 
DO NORTE 

53.015 2.204.000 1.168.878 08 04 551.000 267.220 

RIO GRANDE 
DO SUL 

282.184 8.732.000 4.985.636 31 16 545.750 311.602 

RIO DE 
JANEIRO 

44.268 13.278.000 7.138.362 46 23 577.304 310.364 

RONDÔNIA 243.044 818.000 447.541 08 04 504.304 310.364 

RORAIMA 230.104 112.000 52.252 04 02 56.000 26.126 

SANTA 
CATARINA 

95.385 4.256.000 2.302.270 16 08 532.000 267.784 

SÃO PAULO 247.898 31.263.000 15.920.473 60 30 1.042.100 530.682 

SERGIPE 21.994 1.339.000 607.797 08 04 350.750 151.549 

 
Parecer: 
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:20025 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 97 pelo seguinte:  
Art. 107 - A Câmara dos Deputados será  
integrada por 400 representantes, divididos  
proporcionalmente à população de cada Estado,  
Território e o Distrito Federal, respeitado o  
mínimo de 4 por Estado e o Distrito Federal, e 3  
por Território, e o máximo de 60.  
Parágrafo Único - Os deputados serão  
escolhidos pelo voto proporcional, para um mandato  
de dois anos. 
Justificativa: 
Esta emenda ajusta a duração dos mandatos dos deputados federais ao dos senadores, previsto em 
emenda à parte, como de seus anos. Disciplina ainda o mínimo por Estado, Distrito Federal e 
Territórios, e o máximo. 
A única maneira democrática de acabar com a influência do poder econômico nos mandatos 
parlamentares, é tornar as eleições as mais frequentes possíveis. Só o exercício continuado e 
consciente do direito do voto fortalece a cidadania. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:20392 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dispositivo Emendado: Artigo 97  
Dê-se ao art. 97 do Projeto de Constituição,  
da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
"Art. A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo, eleitos dentre cidadãos  
maiores de 21 (vinte e um) anos e no exercício dos  
direitos políticos, em cada Estado, Território e  
no Distrito Federal.  
§ 1o. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de 8 (oito)  
Deputados, mantidas, no mínimo, as representações atuais.  
§ 3o. Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território elegerá 4 (quatro) Deputados". 
Justificativa: 
A alteração da disciplina constitucional, no tocante ao número de Deputados Federais, é um 
imperativo de justiça e uma questão de coerência. 
Numa constituição que adota, no plano nacional, o Poder Legislativo bicameral, isso somente tem 
sentido diante do Pressuposto de que o Senado representa a pessoa jurídica do Estado Federado, 
enquanto a Câmara dos Deputados representa a população de cada Estado.  
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Como todos os Estados são iguais perante a União, todos os Estados (enquanto pessoas jurídicas) 
devem ter a mesma representação. É por isso que o número de Senadores é igual em todos os 
Estados.  
Entretanto, como a população (o número de habitantes) varia de Estado para Estado, cada um deles 
deve ter um número diferente de Deputados Federais, para que se mantenha a proporcionalidade 
entre o número de habitantes e o número de seus representantes.  
A razão de ser do bi-cameralismo, ou, mais exatamente, a função específica do Senado, é 
compensar as diferenças populacionais entre Estados.  
Assim, sendo, a fidelidade ao sistema bi-cameral e a coerência com tal sistema exige que se 
mantenha a mesma proporção, entre habitantes e representantes, em todos os Estados.  
A Câmara Federal é órgão de representação popular, e aqueles e quem representa devem ter, como 
cidadãos e eleitores, o mesmo valor, independentemente de seus domicílios eleitorais.  
Assim é que um mesmo número de cidadãos deve ter o direito de eleger um mesmo número de 
representantes, em qualquer Estado da Federação.  
Para que todos sejam efetivamente iguais perante a lei e a Constituição não se pode admitir que o 
voto de um cidadão tenha mais valor que o voto de outro cidadão, supostamente, “igual”.  
Mantem-se, aqui, contudo embora fora da lógica da representação proporcional. A conquista dos 
pequenos estados de terem no mínimo, 08 (oito) deputados e de os territórios mais povoados terem 
04 (quatro).  
É um dado da realidade a existência, nos Estados do Sul e Sudeste, de um grande número de 
migrantes do Norte e Nordeste. Pois bem, pelo sistema atual, no momento em que um nordestino vai 
residir no Sul, ele perde sua força eleitoral, seu voto passa a ter menor valor, ele fica inferiorizado 
como eleitor, convertendo-se num cidadão de segunda classe.  
O tratamento diferenciado entre brasileiros, em função do seu domicilio, é uma grave injustiça, cuja 
correção deve estar acima de regionalismos e interesses individuais.  
A limitação do número de representantes por estado somente se justificaria se não existisse o 
Senado Federal. Mas é grave incoerência, manter simultaneamente, o Senado e a limitação do 
número de Deputados Federais.  
Com isso, nenhum Estado sofrerá qualquer perda, mas um grande número de cidadãos brasileiros, 
atualmente inferiorizados, terá sua vontade eleitoral melhor considerada e mais próxima da 
igualdade.  
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:20520 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 I do Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Substitua-se o texto constante do Capítulo I  
do Título V do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
Seção I - Do Congresso Nacional  
Art. 48 - O Congresso Nacional exercerá o  
Poder Legislativo, e será composto da Câmara dos  
Deputados e do Senado Federal.  
§ 1o. - A Câmara dos Deputados se comporá de  
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até 500 (quinhentos) deputados federais dentre  
cidadãos maiores de 21 (vinte e um) anos, no pleno  
exercício de seus direitos políticos, para um  
mandato de 4 (quatro) anos e serão eleitos na  
forma, em pleito proporcional.  
§ 2o. - Os Estados, territórios e Distrito  
Federal serão representados por um número de  
deputados federais proporcional à sua população,  
estabelecido a cada eleição pela Justiça Eleitoral,  
sendo 5 (cinco) o número mínimo de deputados para  
cada Estado ou Distrito Federal.  
§ 3o. - O Senado Federal é composto por 3  
(três) Senadores para cada Estado e para o  
Distrito Federal, eleitos para um mandato de 5  
(cinco) anos, dentre cidadãos maiores de 35  
(trinta e cinco) anos, no pleno exercício de seus  
direitos políticos, em pleito majoritário, na  
forma do § 4º. 
§ 4o. - A representação de cada Estado e do  
Distrito Federal será renovada a cada 4 (quatro)  
anos, alternadamente, por um terço e dois terços  
de seus representantes; cada Senador será eleito  
com 2 (dois) suplente.  
[...] 
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 qualidade inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições sugeridas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida elevados.  
Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:20675 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Substitua-se o art. 97 pelo seguinte:  
Art. 97 - O Poder Legislativo será exercido  
pelo Congresso Nacional, com a participação do  
Presidente da República, nos termos prescritos  
pela Constituição. 
Justificativa: 
O Capítulo do Poder Legislativo deve conter a enunciação de quem o exerce, e em que termos. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20889 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se no Substitutivo do Relator o seguinte:  
I - § 3o. do art. 74, referente às eleições  
para deputado no Território de Fernando de Noronha.  
II - § 2o. do Art. 167, referente à  
jurisdição do Trabalho, no Território de Fernando de Noronha. 
Justificativa: 
Inexiste necessidade de ficar à exceção do Território de Fernando de Noronha em relação ao número 
de Deputados por Estados ou Distrito Federal, que elegerá quatro Deputados Igualmente, 
desnecessária em fixação de jurisdição do Tribunal Regional de Pernambuco para o Território de 
Fernando de Noronha. 
Ora, a Comissão de Organização do Estado aprovou Emenda que visa a reincorporação do Território 
de Fernando de Noronha, infelizmente, não aceita a proposta pelo Eminente Constituinte Relator no 
Substitutivo. Volto, pois a pleitear a extinção do Território de Fernando de Noronha e, 
consequentemente, a reincorporação de sua área ao Estado de Pernambuco. 
Parecer:   
   Não considerando o Substitutivo a hipótese de extinção do Território de Fernando de Noronha, não 
há como acolher a Emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:20917 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 2o do Art. 74. 
Justificativa: 
Consideramos que este dispositivo atenta contra o princípio federativo, que todos nós desejamos ver 
cada vez mais consolidado em nosso País. 
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Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:20996 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 74, § 2o.  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o., Artigo 74 do Substitutivo do Relator:  
Art. 74 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - O número de deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente, à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais  
de sessenta deputados, nem o seu número total  
ultrapasse a quatrocentos e oitenta e sete representantes. 
Justificativa: 
A ampliação do limite máximo do número de representantes por estado desiquilibra a Federação, 
particularmente se temos presente que a União está sendo enfraquecida pela descentralização de 
seus poderes e recursos. Mantenha-se, portanto os limites atuais para impedir que poucos Estados 
possam ter o poder de decisão sobre os assuntos de interesse nacional.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21038 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 74  
Suprima-se do "caput" do Art. 74, as expressões: "misto, majoritário e." 
Justificativa: 
Não se justifica a mudança do sistema de eleição para os mandatos parlamentares. Voto misto, 
majoritário ou distrital, somente contributiva para uma influência maior do poder econômico no 
resultado dos pleitos eleitorais.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
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quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21076 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 74  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de, no  
máximo, quinhentos (500) representantes do povo  
eleitos por voto igual, direto e secreto em cada  
Estado, Território e no Distrito Federal, dentre  
cidadãos maiores de dezoito ( 18 ) anos e no  
exercício dos direitos políticos, através de  
sistema proporcional, conforme disposto em lei complementar. 
Justificativa: 
Que o sistema distrital ele é castrador das representações das minorias, e mais de quinhentos (500) 
deputados no Congresso vão reproduzir mais confusão que decisão.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21077 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O § 2o. do art. 74, passará a ter a seguinte redação:  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de seis e mais  
de sessenta Deputados. 
Justificativa: 
É preciso atentar para não se dar ao mais forte o direito de esmagar o mais frágil. 
O Estado de São Paulo, teria a acumulação do Poder econômico com o Poder Político. 
É uma ameaça a Federação. 
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
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pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21272 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 74 e seus §§ a redação seguinte, incluindo-se a Disposição Transitória correspondente:  
"Art. 74 - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até quatrocentos e vinte representantes do  
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de vinte e  
um anos, e no exercício dos direitos políticos, em  
cada Estado, no Distrito Federal e nos  
Territórios, pelo sistema eleitoral misto, na forma da lei.  
§ 1o. - Observado o limite máximo previsto  
este artigo, o número de Deputados por Estado e  
pelo Distrito Federal será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os reajustes necessários para que nenhum  
Estado ou o Distrito Federal tenha menos de cinco  
ou mais de sessenta Deputados.  
§ 2o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território será representado na Câmara por  
três (3) Deputados.  
§ 3o. - O mandato dos Deputados é de quatro  
(4) anos, salvo dissolução da Câmara dos Deputados".  
Título X - Disposição Transitória, onde couber:  
"Art. - Fica ressalvada a composição da  
Câmara dos Deputados eleita em 15 de novembro de  
1986, observando-se, a partir da primeira eleição  
subsequente, a composição prevista no artigo 74". 
Justificativa: 
A emenda mantém a exigência atual de 21 anos para eleição de Deputado Federal, onde o político só 
pode chegar com um mínimo de maturidade e experiência. Inclui no “caput” o Distrito Federal que foi 
esquecido. 
Entendemos que é excessivo o número atual de Deputados. 
Nossas Constituições anteriores estabeleciam o número de representantes por unidade federada, 
proporcionalmente à população: um (1) para setenta mil (70.000) habitantes, em 1891; um (1) para 
cento e cinquenta mil (150.000) habitantes até o máximo de vinte (20), mais um para duzentos e 
cinquenta mil (250.000), em 1934 e 1946; pela Emenda Constitucional nº 17, de 1965, houve o 
aumento para trezentos mil (300.000) habitantes até vinte e cinco (25) Deputados, e a partir daí, um 
(1) para cada quinhentos mil (500.000), sendo que, em 1967, este último número foi ampliado para 
hum milhão (1.000.000). 
Na eleição de 1970, quando tínhamos 94.865.000 habitantes e 28.966.144 eleitores, a Câmara ficou 
com 310 representantes. O texto em vigor (art.39) foi aprovado pela Emenda nº 25/85, que fixou em 
487 o número de Deputados, que era de 420, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 
1977. Deve ter sido esta decisão que inspirou a adotada pela Comissão Arinos. 
Na verdade, em um país com a nossa explosão demográfica, não é possível vincular o número de 
membros da Câmara ao de habitantes ou de eleitores, este agora ampliado com o voto dos 
analfabetos. Nem se deve deixar para a lei ordinária definir a expressão numérica da representação 
para evitar as normais tentações de majoração e a maior facilidade em obtê-la. 
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Em Portugal, a Constituição de 25/04/76 fixou o mínimo de 240 e máximo de 250 Deputados na 
Assembleia da República (art. 151). 
A Constituição Espanhola de 24/12/78 adotou o mínimo de 300 e o máximo de 400 Deputados  
(art. 68). 
Se pretendemos reduzir o número atual, não cogitamos de fixar um mínimo, visto que a tendência 
será sempre de se atingir o limite do permissivo constitucional. 
Ouço dizer, e no meu Estado fui instado a formular esta proposta, que a eficiência, funcionalidade e 
representatividade da Câmara tem declinado, na medida em que se amplia o número de seus 
componentes. 
Além da óbvia sobrecarga de despesas, até a base física fica tumultuada, já agora com quatro 
anexos, sem contar o desejo, em boa hora contido, de construir novo plenário, anexo de anexo, 
novas salas de Comissões, escadas rolantes, etc. 
Uma das formas de vencermos as dificuldades econômico-financeiras em que vivemos, ampliando 
recursos para imprescindível e urgente aplicação no campo social, é instaurarmos regime de 
austeridade e eficiência em todos os setores da administração pública. 
Os elevados índices de renovação das Casas Legislativas indicam a insatisfação que reina no seio de 
nossos representados. Se isto ocorre, ninguém se salvará ou se reelegerá aumentando o número de 
representantes, mais sim, pela confiabilidade conquistada no cumprimento de suas relevantes 
funções. 
A proposta prevê artigo a ser incluído nas Disposições Transitórias, de sorte a respeitar os atuais 
mandatos, oriundos das urnas de 15 de novembro de 1986. 
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21362 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o Artigo 74 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos por voto igual,  
direto e secreto em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, dentre cidadãos maiores de  
dezesseis anos e no exercício dos direitos  
políticos, através de sistema proporcional  
conforme disposto em lei complementar. 
Justificativa: 
Defendemos o sistema proporcional porque entendemos que este garante a sobrevivência dos 
partidos considerados pequenos e os de natureza ideológica. Cremos ser nosso dever, com o regime 
democrático, criar condições para uma sociedade pluralista, bem como lutar para diminuir a influência 
do poder econômico nas eleições . 
A eleição no distrito facilitaria o poder econômico, aumentando sua influência nos resultados das 
eleições e praticamente aniquilaria os partidos com ideologia diferente da classe dominante.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
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   EMENDA:21444 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICADA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 74 E SEU  
PARAGRÁFO 2o.  
O artigo 74 e seu parágrafo "2o." passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de até  
quinhentos representantes do povo, eleitos por  
voto igual, direto e secreto em cada Estado,  
Território e no Distrito federal, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, através de sistema misto,  
majoritário e proporcional, conforme em lei complementar.  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela Jus-  
tiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com  
ajustes necessários para que nenhum Estado ou o  
Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de  
sessenta Deputados. 
Justificativa: 
Aprendendo com outros países podemos verificar que o objetivo da Câmara dos Deputados é a 
representação do povo, mas também a buscar do equilíbrio político da nação.  
Olhando o presente, com a representação política atual, existe o predomínio dos, populacionalmente, 
grandes e desenvolvidos Estados. 
São estes Estados que ditam as regras políticas e administrativas do País. 
O aumento, ainda mais de duas representações políticas, sem regionalização do Orçamento da 
União, é entrar de vez na escuridão infinita do subdesenvolvimento.  
Proponho, portanto a quinhentos, prevendo satisfazer os Estados que serão criados, sem causar a 
diminuição de Deputados dos demais Estados,  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21504 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa:  
Dê-se ao caput do art. 74 e seu § 2o., do Substitutivo ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete deputados eleitos  
por voto direto e secreto, dentre cidadãos maiores  
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de dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, através do sistema misto, majoritário e  
proporcional, conforme dispuser a lei.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. - O número de deputados por cada Estado  
e pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, para cada Legislatura,  
proporcionalmente à população, com reajustes  
necessários de forma que nenhum Estado ou Distrito  
Federal tenham mais de sessenta ou menos de oito deputados". 
Justificativa: 
O ilustre relator do projeto de Constituição na Comissão de Sistematização, ao dispor sobre a 
composição da Câmara Federal e estabeleceu o seguinte no caput do art. 74 e no seu § 2º: 
“Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de representantes do povo leitos por voto igual direto e 
secreto em cada Estado, Território e no Distrito Federal, dentre cidadãos dos direitos políticos, 
através de sistema misto, majoritário e proporcional, conforme disposto em lei complementar. 
§ 1º 
................................................................................................................................................................... 
§ 2º - o número d deputados, por Estado ou Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, 
proporcionalmente à população com ajustes necessários para que nenhum Estado ou o Distrito 
Federal tenham menos de oito ou mais de oitenta”. 
Em relação ao que hoje está estabelecido na Constituição o relator manteve o critério de cálculo da 
proporção com base na população de cada Estado, manteve os limites mínimos para cada Estado e 
Territórios, mas deixou de fixar o número máximo para a composição geral da Câmara, hoje 
estabelecido em quatrocentos e oitenta e sete deputados. Com isso, aplicada a formula adotada pelo 
Tribunal Eleitoral para cálculo da representação dos Estados, teremos as seguintes consequências: 

1. A composição atual da Câmara dos Deputados se reduzirá de quatrocentos e oitenta e sete 
(487) para quatrocentos e doze (412) deputados, 

2. Todos os Estados, à exceção de São Paulo e daqueles já situados no limite mínimo de oito 
representantes, e os Territórios, terão sua representação reduzida na Câmara dos 
Deputados, aos níveis seguintes: 

COMPOSIÇÃO ATUAL 

ESTADOS ATUAL FUTURA 

SP 
MG 
RJ 
BA 
RS 
PR 
PR 
PE 
CE 
MA 
GO 
PA 
SC 
PB 
PI 
ES 
AL 
RN 
AM 
MS 
SE 
RO 
AC 
AP 
PR 

60 
53 
46 
39 
31 
30 
25 
22 
18 
17 
17 
16 
12 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
4 
4 
4 

80 
39 
34 
29 
23 
22 
18 
16 
12 
12 
12 
11 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
4 
4 
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DF 
Total 

8 
487 

8 
412 

3. A Bancada Norte/Nordeste sofrerá brutal redução, se aplicado o que está estipulado no aqui 
impugnado art. 74 do Substitutivo da Comissão de Sistematização. Cairá dos 208 deputados 
atuais para 151 deputados. Isto é, representando 42,71% da composição atual da Câmara 
dos Deputados o Norte/Nordeste passarão para 36,65 como demonstrado abaixo: 

ESTADO COMPOSIÇÃO 
ATUAL 

COMPOSIÇÃO 
FUTURA 

BA 
PE 
CE 
MA 
PA 
PB 
PI 
AL 
RN 
AM 
MT 
SE 
RO 
AC 
AP 
RR 
TOTAL 

39 
25 
22 
18 
17 
12 
10 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
4 
4 
208 

29 
18 
16 
12 
12 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
4 
4 
151 

4. Como se verifica, a representação das regiões Centro-Sul passariam de 57,29% como é 
atualmente, para o percentual de 63,35% se aplicada a formula indicada no Substitutivo 
oferecido pelo relator da Comissão de Sistematização.  

5. O Nordeste que tem hoje 35% das cadeiras na Câmara dos Deputados teria sua 
representação reduzida para 26%, com isso perdendo peso político no instante das decisões 
de interesse regional, agravando sua situação de inferioridade em relação aos centros mais 
desenvolvidos do País. 

6. Os números aqui apresentados resultaram da aplicação de elementos populacionais 
utilizados pelo TSE para fixar a atual representação dos Estados por ocasião da eleição de 
1986. Tomamos com base de cálculo, portanto, o total da população brasileira, estimado pelo 
IBGE , em 1º.07.86, que era de 137.021.00. Dividindo-se a população estimada de São Paulo 
(29.988.000), pela base de cálculo, encontramos o percentual (índice) de 21,88%, e assim 
por diante para os demais Estados.  

Pelo exposto, consideramos inaceitável a formulação contida no art. 74 e § 2º do Projeto de 
Constituição, pelo que poderá causar de desequilíbrio político entre os Estados e regiões, com 
prejuízo para os mais pobres que se não tem níveis elevados de desenvolvimento precisam ter 
presença política mais forte no Congresso como forma de defesa dos seus interesses. 
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21600 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 74  
Modifique-se a redação do § 2o. do artigo 74, que passará a ser a seguinte:  
Art. 74 - ..................................  
§ 2o. Os deputados serão eleitos para mandato  
de quatro anos, em representação das unidades  
federativas e suas respectivas populações, em  
proporção ao número de eleitores, na razão que  
será estabelecida por lei. 
Justificativa: 
A proposta evita o detalhamento. Este devem ser atribuição da lei. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o dispositivo proposto é omisso a aspectos indispensáveis. 
 
   
   EMENDA:21755 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 74, parágrafo 2o.  
Dê-se a seguinte redação ao dispositivo.  
§ 2o. - O número de Deputados por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de outo ou mais  
de sessenta deputados. 
Justificativa: 
Aumentar demasiadamente a representação de um ou mais Estados em detrimento de outros não é 
boa política federativa.  
Nas condições atuais, e que propomos manter, a relação entre o Estado de maior representação e 
aquele de menor, já é de 7 vezes e meia, ou seja 750% maior.  
Aumentar esse hiato para 10 vezes significa privilegiar ainda mais a representação dos grandes 
Estados.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21839 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Substitua-se no "caput" do Art. 74, do Substitutivo do Relator a expressão "dentre  
maiores de dezoito anos" por "dentre maiores de 21 anos". 
Justificativa: 
Achamos por bem a apresentação da presenta Emenda, estipulando a idade mínima de 21 anos para 
a Assunção ao cargo de Deputado Federal pela falta de vivencia político-administrativa.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a matéria foi objeto de consenso. 
 
   
   EMENDA:21877 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 74  
O art. 74 do substitutivo, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos pelo voto direto e  
secreto em cada Estado, Território e no Distrito  
Federal, dentre cidadãos maiores de dezoitos anos  
e no exercício dos direitos políticos, através do  
sistema misto, majoritário e proporcional,  
conforme disposto em lei complementar. 
Justificativa: 
A emenda visa retirar, apenas, a expressa voto igual, substituindo-a por voto direito e secreto.  
Sendo universal o sufrágio não há como se falar em voto igual.  
Ademais, o principio republicano afasta qualquer cogitação a respeito de voto.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21935 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 74  
Dê-se ao Artigo 74 do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito  
anos e no exercício dos direitos políticos, pelo  
voto direto, secreto e proporcional, em cada  
Estado, Território e no Distrito Federal.  
§ 1o. - Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução da Câmara Federal,  
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hipótese em que, com a posse dos Deputados após as  
eleições extraordinárias, será iniciado um novo  
período quadrienal.  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de  
sessenta Deputados.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território elegerá quatro Deputados. 
Justificativa: 
A representatividade parlamentar adquirida pelo voto direto e secreto direcionada para representar o 
povo do Estado, Território ou Distrito Federal, hoje já comporta um número expressivo no Congresso 
Nacional, não concordamos com a pretensão de dilatá-lo, isso acarretará despesas e não contribuirá 
para o fortalecimento pretendido para o legislativo.  
A manutenção da representatividade estadual impedirá o abuso do poder econômico que, 
certamente, estará estimulado no voto distrital.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21942 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do artigo 74 e seus parágrafos do Substitutivo do Relator ao Projeto  
de Constituição pela seguinte:  
"Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, por voto direto e secreto em  
cada Estado, Território e no Distrito Federal.  
§ 1o. - A eleição de dois terços (2/3) da  
representação de cada Estado, Território e do  
Distrito Federal será feita pelo sistema  
distrital, voto majoritário, e um terço (1/3) pelo  
voto proporcional, nas condições estabelecidas em lei.  
§ 2o. - Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução da Câmara Federal,  
hipótese em que, com a posse dos Deputados após as  
eleições extraordinárias, será iniciado um novo  
período quadrienal.  
§ 3o. - O número de Deputados, por Estado e  
pelo Distrito Federal, para cada legislatura, será  
estabelecido pela Justiça Eleitoral, assegurando o  
mínimo de quatro por Estado, proporcionalmente ao  
número de eleitores inscritos, obedecido o  
seguinte critério:  
a) até cem mil eleitores, três deputados;  
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b) de cem mil e um a seis milhões de  
eleitores, mais um deputado para cada grupo de  
cento e cinquenta mil ou fração superior a setenta e cinco mil;  
c) de seis milhões e um a nove milhões, mais  
um deputado para cada grupo de trezentos mil ou  
fração superior a cento e cinquenta mil;  
d) além de nove milhões de eleitores, mais um  
deputado para cada grupo de quatrocentos mil ou  
fração superior a duzentos mil.  
§ 4o. - Cada Território elegerá dois  
deputados, excetuado o Território de Fernando de Noronha. 
Justificativa: 
Um dos princípios da democracia é sete: um homem, um voto. 
Nenhum homem pode ter seu voto valendo do que o do outro. Se a Câmara dos Deputados é 
composta por representantes do povo, a sua composição, para ser democrática, deve corresponder 
ao número de eleitores e não se fundada em artificialismo que macule a legitimidade da 
representação. 
O Senado, criado sob justificativa de garantir-se a manutenção da Federação, compõe-se de 
representantes do Estado em número igual para todos – três.  
Os territórios ali não se representam, mas se representam na Câmara Federal.  
O critério vigente, e que foi colhido pelo Projeto de Constituição, é fruto de autoritarismo, que com 
essa ficção procurou fortalecer a sua base de sustentação. O argumento utilizado, para fundar-se a 
representação proporcionalmente à população e não ao número de eleitores, era de que os 
analfabetos também deveriam ser representados, mesmo sem voto. Argumento agora insubsistente 
com a extensão do direito de alistamento e de voto aos analfabetos. 
Esse artificiamento limitou em 60 o número máximo de representação por Estado, cassando o direito 
de serem representados no Legislativo milhões de brasileiros, ao mesmo tempo em que fixou o 
mínimo em 8 deputados, independentemente da pouca densidade populacional do Estado.  
Esse critério padece de legitimidade, pois permitiu que o voto de um cidadão de um Estado valesse 
tanto quanto os votos de trinta cidadãos de outro Estado. Tanto que há Constituinte eleito com cerca 
de mil votos, enquanto ficaram na suplência pessoas que receberam mais de 20 mil sufrágios. 
Não há razão para que a Constituição, casuisticamente, limite em 487 o número de membros da 
Câmara Federal, como quem pretenda limitar ou estancar o número de eleitores do Brasil.  
Pela Emenda que apresentamos, o critério de composição é claro e democrático e ainda diminui o 
número de membros da Câmara Federal.  
O quadro exposto adiante demonstra a forma eloquente a distorção que o critério artificial em vigor 
provoca. 
 

ESTADOS Nº DE ELEITORES Nº DE DEPUTADOS 

SP, MG, RJ, RS, PR, SC, DF 43.369.881 244 

DEMAIS ESTADOS 25.633.573 243 

Pelo critério ora proposto, verifica-se que essa distorção seria corrigida: 

ESTADOS Nº DE ELEITORES Nº DE DEPUTADOS 

SP, MG, RJ, RS, PR, SC, DF 43.633.573 254 

DEMAIS ESTADOS 25.633.573 218 

 
Baseando-se em dados do Tribunal Superior Eleitoral de 1986, a representação de cada Estado e 
Território na Câmara dos Deputados seria a seguinte: 
 

ESTADO POPULAÇÃO ELEITORES Nº DE DEPUTADOS 

ATUAIS PROPOSTOS 

São Paulo  
Minas Gerais 
Rio de Janeiro  
Bahia 
Rio Grande do Sul  
Paraná 

29.988.000 
14.667.000 
12.854.000 
10.788.000 
8.528.000 
8.105.000 

15.976.997 
7.857.017 
7.297.811 
7.731.128 
4.912.701 
4.309.606 

60 
53 
46 
39 
31 
30 

69 
48 
46 
33 
35 
31 
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Pernambuco  
Ceará  
Maranhão  
Goiás 
Pará  
Santa Catarina 
Paraíba 
Piauí 
Espírito Santo 
Alagoas  
Rio Grande do Norte 
Amazonas 
Mato Grosso do Sul  
Mato Grosso 
Sergipe 
Rondônia 
Acre 
Distrito Federal  
Roraima 
Amapá 

6.810.000 
5.918.000 
6.679.000 
4.492.000 
4.431.000 
4.123.000 
3.035.000 
2.451.000 
2.312.000 
2.251.000 
2.136.000 
1.748.000 
1.632.000 
1.514.000 
1.303.000 
943.000 
373.000 
1.613.000 
105.000 
222.000 

3.098.179 
2.888.798 
1.814.411 
2.143.157 
1.598.604 
2.283.200 
1.417.648 
1.091.068 
1.124.910 
950.123 
1.070.097 
630.863 
820.572 
842.882 
632.919 
446.611 
114.661 
732.549 
49.724 
83.182 
69.003.418 

25 
22 
18 
17 
17 
16 
12 
10 
10 
09 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
04 
04 
487 

23 
22 
14 
17 
13 
18 
12 
10 
10 
09 
09 
07 
08 
08 
07 
05 
03 
07 
02 
02 
469 

Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
    
   
   EMENDA:22166 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Suprima-se as palavras "igual" e "misto" e "majoritário" do artigo 74, ficando assim redigido:  
Artigo 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos por voto direto e  
secreto em cada Estado, Território e no Distrito  
Federal, dentre os cidadãos maiores de dezoito  
anos e no exercício dos direitos políticos,  
através do voto proporcional, conforme disposto em  
lei complementar. 
Justificativa: 
Reclama-se que o nosso País não tem tradições. Concordo, porque é uma verdade. O pior é que, 
quando se está criando alguma tradição, aparece alguém para inovar. Este é o caso do VOTO 
DISTRITAL e MISTO, que é uma inovação danosa ao nosso direito eleitoral que já está quase 
criando tradições quanto ao voto proporcional. No Brasil, o voto misto será um desastre.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
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   EMENDA:22167 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Modifique-se o parágrafo segundo do Artigo 74, para a seguinte redação:  
Artigo 74 - ................................  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
e o Distrito Federal tenha menos de oito e mais de  
sessenta Deputados. 
Justificativa: 
Não há necessidade de aumentar-se, agora, o número de Deputados. Não há espaço físico na 
Câmara.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22339 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
O artigo 74 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo, eleitos por voto igual,  
direto e secreto em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, dentre cidadãos maiores de vinte  
e um anos e no exercício dos direitos políticos,  
através do sistema misto, majoritário e  
proporcional, conforme disposto em lei complementar.  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - Cada Território, exceto os que  
tiverem menos de duzentos mil habitantes, elegerá  
quatro deputados. 
Justificativa: 
Parece-me ser um absurdo, fixar-se em dezoito anos a idade mínima para o candidato a Deputado 
Federal. Essa idade, já com muita benevolência, poderia ser no mínimo vinte anos. 
É inclusive incoerente, quando se quer aumentar as responsabilidades dos parlamentares, através de 
regime parlamentarista, que se dê acesso ao Congresso Nacional de pessoas bem jovens, sem a 
devida experiência de vida e, consequentemente, sem a maturidade necessária. 
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O artigo 75 do Projeto, fixa em 35 anos a idade mínima para o Senador e o Parágrafo único do artigo 
41, em 18 anos para o Vereador. Acredito que o Deputado Federal poderia ter, no mínimo 21 anos. 
Com 18 anos o jovem consegue, no máximo, concluir o 2º grau e existe também o fato de ser, essa a 
idade para a prestação do serviço militar obrigatório.  
Na Itália, inclusive, é fixada a idade mínima de 24 anos para o Deputado Federal. Talvez fosse essa a 
idade conveniente para ser fixada como a mínima.  
Parecer:   
   Com a presente Emenda, propõe o nobre Constituinte Arnaldo Martins, através de alterações no 
art. 74, elevar a idade mínima para Deputado Federal de 18 para 21 anos, bem como estabelecer o 
número de quatro Deputados para os Territórios com mais de 200 mil habitantes.  
Entendemos que a redação dada ao citado dispositivo no Substitutivo é a que melhor se coaduna 
com a realidade brasileira.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:22529 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 74 
Justificativa: 
Todos os Territórios serão eliminados da estrutura divisional do Brasil.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22606 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se as palavras "iguais" e "misto" e "majoritária" do artigo 74, ficando assim  
redigido:  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos por voto direto e  
secreto em cada Estado, Território e no Distrito  
Federal, dentre os cidadãos maiores de dezoito  
anos e no exercício dos direitos políticos,  
através do voto proporcional, conforme disposto em  
lei complementar. 
Justificativa: 
Reclama-se que o nosso País não tem tradições. Concordo, porque é uma verdade. O pior é que 
quando se está criando alguma tradição, aparece alguém para inovar. Este é o caso do VOTO 
DISTRITAL e MISTO, que é urna inovação danosa ao nosso direito eleitoral, que já está quase 
criando tradições quanto ao voto proporcional. No Brasil, o voto misto será um desastre. 
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
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quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22608 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Modifique-se o § 2o. do artigo 74, para a seguinte redação:  
Art. 74 - ...................................  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
e o Distrito Federal tenha menos de oito e mais de  
sessenta Deputados. 
Justificativa: 
Não há necessidade de aumentar-se, agora, o número de Deputados. Não há nem espaço físico na 
Câmara. 
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
   
   EMENDA:22713 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 74, capítulo I, título V.  
Suprima-se do art. 74 do Projeto de Constituição a expressão "Território". 
Justificativa: 
Uma Federação que se pretende moderna, onde as Unidades Federadas mantenham uma isonomia 
e equidade, não pode contemplar a permanência da figura de Território Federal, esdrúxula, ditatorial 
e antijurídica. Somente quem nasceu e viveu num Território Federal, pode avaliar a ação nefasta 
desse modelo político-administrativo sobre os cidadãos. Impõe-se, pois, a atual Constituinte extirpar 
essa anomalia do contexto da Federal Brasileira. Considerando que o atual Projeto de Constituição, 
de forma justa, contempla os Territórios de Roraima e Amapá com a sua transformação em Estados 
Federados, nada mais oportuno que retirar de vez da Federação Brasileira essa figura arbitrária de 
Território Federal.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
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pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22715 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: § 3o, Art. 74, capítulo I, título V.  
Suprima-se o § 3o. do art. 74 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Uma Federação que se pretende moderna, onde as Unidades Federadas mantenham uma isonomia 
e equidade, não pode contemplar a permanência da figura de Território Federal, esdrúxula, ditatorial 
e antijurídica. Somente quem nasceu e viveu num Território Federal, pode avaliar a ação nefasta 
desse modelo político-administrativo sobre os cidadãos. Impõe-se, pois, a atual Constituinte extirpar 
essa anomalia do contexto da Federal Brasileira. Considerando que o atual Projeto de Constituição, 
de forma justa, contempla os Territórios de Roraima e Amapá com a sua transformação em Estados 
Federados, nada mais oportuno que retirar de vez da Federação Brasileira essa figura arbitrária de 
Território Federal.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22743 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 74  
Suprima-se do artigo 74 a seguinte expressão:  
'misto, majoritário e'. 
Justificativa: 
O objetivo é manter o sistema de eleição proporcional para deputado, já consagrado na política 
brasileira, preservando-se o sistema majoritário para a eleição de senador. 
Parecer:   
   A presente emenda, oferecida pelo nobre Constituinte José Jorge, propõe a supressão das 
expressões "misto" e "majoritário" do "caput" do art. 74.  
A matéria deverá ser tratada em lei complementar.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22886 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 2o., art. 74, Capítulo I, Título V.  
Dê-se ao § 2o. do art. 74 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"O número de Deputados, por Estado e pelo  
Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente à população e à área  
geográfica, com os ajustes necessários para que  
nenhum Estado ou Distrito Federal tenham menos de  
dez ou mais de sessenta Deputados." 
Justificativa: 
As disparidades e as injustiças regionais começam e tem sua base exatamente no peso e na 
influência política e econômica dos grandes Estados do Sul, em detrimento dos demais. Buscar um 
equilíbrio é o objetivo da presente emenda.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22991 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Dê-se ao artigo 74 a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de até  
487 representante do povo, eleitos dentre cidadãos  
maiores de 21 anos e no exercício dos direitos  
políticos, por voto direto e secreto em cada  
estado, território e no Distrito Federal,  
observando-se o princípio proporcional. 
Justificativa: 
Elimina-se o voto distrital. Entendemos que se estaria municipalizando a representação a 
representação federal. Ademais, considerando-se a imensidão do território nacional, compreendendo 
diversos Estados, há que se considerar que cada Estado já representa um verdadeiro distrito. Não se 
deve romper o sistema que tem sido consagrado pelo tempo, e com bons resultados.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23067 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Supressiva  
Suprima-se o § 3o. do art. 74. 
Justificativa: 
Em outra emenda nossa, sugerimos a igualdade de tratamento para os territórios à exceção do 
território de Fernando de Noronha.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23074 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitutiva:  
Substitua-se o § 2o. do art. 74 pelo seguinte:  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal ou pelos Territórios, exceto o  
território de Fernando de Noronha, será  
estabelecido pela Justiça eleitoral,  
proporcionalmente à população, com os ajustes  
necessários para que nenhum Estado, o Distrito  
Federal ou Territórios tenha menos de oito ou mais  
de sessenta Deputados. 
Justificativa: 
A disparidade de representação dos grandes Estados frente aos pequenos contribuirá para que se 
perpetuem as desigualdades regionais em nosso país, e por outro lado o tratamento diferenciado dos 
Territórios não faz justiça às suas populações.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23195 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- excluir do § 1o. do artigo 74 do Substitutivo, a expressão "após as eleições  
extraordinárias", devendo o dispositivo ter a seguinte redação.  
"§ 1o. - Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução da Câmara dos  
Deputados, hipótese em que, com a posse dos  
Deputados será iniciado um novo período quadrienal. 
Justificativa: 
A dissolução da Câmara dos Deputados ou do parlamento nos regimes parlamentaristas é da 
essência do sistema, como instrumento constitucional de superação das crises políticas. 
As constituições que adotam este sistema de Governo e que consagram a dissolução do parlamento, 
não atribuem às novas eleições caráter de "extraordinariedade", até porque, a dissolução é um dos 
componentes das regras do jogo democrático, e a fixação do mandato tão somente o limite máximo 
para o seu exercício. 
O caráter extraordinário dessas eleições encontra-se na Constituição do Uruguai, donde o relator da 
Subcomissão do Poder Executivo se inspirou, mas que não se adapta ao regime parlamentarista, 
tendo em vista o modelo presidencialista de Governo que consagra. 
O hibridismo introduzido por aquele relatório, sem atender-se a distinção fundamental dos Sistemas 
de Governos pode levar a estas observações constitucionais. 
Parecer:   
   Tendo em vista as oportunas observações do ilustre autor da Emenda, aprovamos a matéria 
sugerida, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23235 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
- Dar ao artigo 74 do Substitutivo ao Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quinhentos representantes do povo, eleitos  
dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no  
exercício dos direitos políticos, pelo voto  
direto, secreto e proporcional, em cada Estado,  
Território e no Distrito Federal, na forma  
que a Lei estabelece. 
Justificativa: 
A redação do artigo 74 do Substitutivo procurou adaptar o artigo 2º do anteprojeto da Comissão de 
Organização dos Poderes com o artigo 10 do anteprojeto da Comissão de Organização Eleitoral, 
Partidária e Garantia das Instituições. Pela redação dada pelo ilustre relator, prevalece à disposição 
desta última, que importa, salvo melhor juízo, imenso retrocesso em relação ao sistema atual do voto 
proporcional.  
O voto distrital só tem uma vantagem; a de vincular o representante ao seu distrito eleitoral, a 
inúmeras desvantagens: a de fraudar a vontade política das minorias, acabar com o pluralismo pela 
tendência ao bipartidarismo e acaba por transformar o representante em patrocinar de interesses 
específicos do seu distrito.  
O deputado e o vereador, na minha concepção, após eleito, passa a ser representante da sociedade 
que o elegeu e não só do distrito ou da região pela qual está vinculado. Uma das grandes 
dificuldades da democracia é exatamente a tendência ao corporativismo e ao particularismo, com a 
perda da visão do conjunto dos interesses da nação.  
Na democracia moderna, a representação política se caracteriza exatamente por uma forma de 
representação na qual o representante, sendo chamado a perseguir os interesses da nação, não 
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pode estar vinculado a um mandato imperativo, o que aliás, é expressamente vedado nas 
Constituições da Itália, França, Portugal e Alemanha, dentre outras.  
Nos países onde o voto distrital é adotado, como a Inglaterra, tem contribuído enormemente para a 
deformação da representação e da vontade popular, deixando ponderáveis segmentos da população 
sem representantes, sendo responsável pela apatia política em muitos países europeus. De outro 
lado, através do voto distrital a representação não corresponde à votação, sendo comum partidos 
com 40% da votação obterem 60% ou mais de representação, e partidos com votação expressiva não 
obterem representação alguma. 
De outro lado, com a ampliação da democracia exige um regime de pluralismo partidário, e estes 
convertidos em correias de transmissão das demandas sociais, o voto distrital, importante no 
abandono dos votos dos partidos minoritários nos diversos distritos, importa no sufocamento dessas 
minorias, levando ao sistema concentrador e autoritário do regime bipartidário.  
Os argumentos em favor do voto distrital como forma de evitar o abuso do poder econômico nas 
eleições não procedem, porque é muito mais fácil o domínio econômico num pequeno distrito do que 
num Estado. 
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23341 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 74.  
- O artigo 74 do Substitutivo ao Projeto de  
Constituição passa ter a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos por voto igual,  
direto e secreto em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, entre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, por meio do sistema proporcional,  
conforme disposto em lei complementar. 
Justificativa: 
Defendemos o sistema proporcional para a eleição dos componentes da Câmara Federal, tendo em 
vista que para o Senado, seus componentes serão eleitos pelo princípio majoritário. Entendemos que 
voto Distrital requer Partidos Políticos fortes e um eleitorado político e permanente participativo. 
Estamos longe desses requisitos mínimos, por conseguinte, teremos com o voto Distrital uma 
redução da qualidade política da Câmara, onde os assuntos locais e regionais predominarão sobre os 
temas nacionais, objeto da função legislativa da Câmara dos Deputados.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:23262 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   I - Onde se diz: Câmara Federal, Diga-se Câmara dos Deputados  
   II - Onde se diz: Senado da República, Diga-se Senado Federal 
Justificativa: 
A Câmara é a casa dos representantes do povo, que no Brasil e em quase todos os países se 
denunciam Deputados.  
Já o Senado é a casa dos Estados, ou seja da Federação. Não há outro lado, qualquer conveniência 
nas modificações constantes do Substitutivo. 
Parecer:   
   A redação do Substitutivo acolhe princípio amplamente referendado pela Comissão Temática, e 
constante do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23347 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Altera a redação do § 2o., do art. 74  
Art. 74 - ............................ 
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de doze ou mais  
de sessenta Deputados. 
Justificativa: 
Impõe-se o estabelecimento de um número mínimo de 12 Deputados por Estado e pelo Distrito 
Federal para manter uma relação de equilíbrio com as Unidades federativas mais fortes 
politicamente. 
O sistema atual, com o número de oito Deputados, não dá aos Estados menores e ao Distrito Federal 
condições de lutar, no mesmo nível, pelas suas reivindicações, pois eles sempre são massacrados 
nas votações por um número excessivamente elevado de representantes dos Estados mais ricos. 
O substitutivo do Relator agrava essa situação, quando propõe a manutenção do número mínimo de 
oito Deputados Federais e aumenta o número máximo para oitenta Deputados Federais.  
A proposta é inaceitável, pois beneficia mais uma vez os Estados politicamente mais fortes e esvazia, 
consideravelmente, os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
A Emenda que proponho encerra uma questão de isonomia e justiça. Não pretendo com isso, 
evidentemente, resolver o problema, mas atenuá-lo e torna-lo menos traumático, garantindo aos 
Estados uma presença mais forte no Parlamento brasileiro. 
Parecer:   
   A Emenda refere-se ao parágrafo 2o. do art. 73 do Substitutivo, elevando para doze o número 
mínimo de Deputados eleitos em cada Estado ou no Distrito Federal. Laborou, entretanto, o ilustre 
autor da proposição em um equívoco. O dispositivo que trata da matéria é o art. 74, parágrafo 2o.  
Cremos que o quantitativo fixado no Substitutivo está perfeitamente de acordo com o 
desenvolvimento populacional do País.  
Pela rejeição da emenda. 
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   EMENDA:23486 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do Art. 74, acrescente-se o - 3o. renumerando-se o atual § 3o. para 
4o.:  
Art. 74 - .............................. 
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população  
ou ao número de eleitores, prevalecendo o critério  
que confira maior representação.  
§ 3o. - Nenhum Estado ou o Distrito Federal  
terá menos de oito ou mais de oitenta Deputados. 
Justificativa: 
Com a presente proposta, estabelece-se um critério alternativo para uma representação mais efetiva 
dos Estados. 
Leva-se em conta não só a densidade demográfica como também os aspectos socioculturais que 
dizem respeito ao exercício da cidadania e que resulta no número de eleitores de cada Estado. 
Parecer:   
   Aprovada na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23496 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se § ao Art. 74, dando-se ao "caput" a seguinte redação:  
"Art. 74 - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de até 551 representantes do povo, eleitos, entre  
cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício  
dos direitos políticos, por voto direto e secreto  
em cada Estado ou Território e no Distrito Federal.  
§ 1o. - Observado o, limite máximo previsto  
neste artigo, o número de deputados por Estado e  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, para cada legislatura,  
proporcionalmente à população, com o reajuste  
necessário para que nenhum Estado ou o Distrito  
Federal tenha mais de 100 ou menos de dez Deputados. 
Justificativa: 
Necessário se torna que ao elaborar a nova Constituição se reajuste o número de representantes do 
povo na composição das bancadas que comporão a Câmara dos Deputados hoje distante da 
realidade brasileira. 
Sem buscar privilégios para qualquer Estado da Federação, esta sugestão procura mais real a 
apresentação dos Estados. 
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
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Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23554 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. Art. 74, do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 74 - .................................. 
§ 1o. - ..................................... 
§ 2o. - ...................................... 
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá cinco Deputados." 
Justificativa: 
O número de Deputados fixado para representação política dos Territórios – quatro – tem causado 
extremas dificuldades no sentido de propiciar bloco majoritário nas bancadas territoriais. 
Ao lado disto, com o aumento da maior bancada do que acrescer à representação política de cada 
Território mais um Deputado.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23589 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda No.  
Nos termos do art. , do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, altere-se o  
art. 74, do Substitutivo do Projeto de Constituição para a redação seguinte:  
"Art. 74. - A Câmara de Deputados compõe-se  
de representantes do povo eleitos por voto igual,  
direto e secreto, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, através de sistema eleitoral misto,  
majoritário e proporcional, conforme disposto em lei complementar". 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O texto da emenda consta do Substitutivo, sendo que apenas a expressão "eleitoral" foi omitida.  
A sua inclusão será benéfica e trará o aperfeiçoamento ideal ao texto já elaborado.  
Assim, somos pelo seu acolhimento, na forma do Substitutivo. 
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   EMENDA:24195 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Projeto de Constituição  
- Substitutivo do Relator  
Suprimir do art. 74 as seguintes expressões: "misto" e "majoritário". 
Justificativa: 
É imperioso manter-se o sistema proporcional. O poder econômico exercer-se-á como muito menor 
força nesse sistema. O sistema misto gera confusões no seio do eleitorado que tem dificuldade em 
votar, como ficou demonstrado nas últimas eleições.  
Parecer:   
   A proposta diverge da alternativa adotada na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:24213 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda: Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 74, caput. do substitutivo.  
Modifique-se a idade mínima exigida para  
eleição à Câmara dos Deputados de "dezoito" para  
"vinte e um" anos. 
Justificativa: 
Manter a norma atual, que por coincidir a elegibilidade para a Câmara Federal com a maioridade civil. 
Por outro lado não é frequente a eleição para a Câmara nessa faixa etária, não havendo por isto 
razões para diminui-la ainda mais. 
Parecer:   
   A Emenda visa o aumento da idade mínima de 18 anos, fixada no Projeto, como mínima para a 
candidatura para a Câmara Federal, para 21 anos.  
Somos pela aprovação da emenda pelas razões alinhadas no  
parecer dado à Emenda no. ES 25629-7. 
 
   
   EMENDA:24266 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título V do Substitutivo do Relator  
O Título V do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
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Do Legislativo  
Secção I  
Do Congresso Nacional  
Art. 54 - O Poder Legislativo é exercido pelo  
Congresso Nacional, integrado pela Câmara dos  
Deputados e Senado Federal.  
§ 1o. A Câmara compõe-se de até quinhentos e  
vinte representantes do povo, eleitos dentre  
cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício  
dos direitos políticos, pelo sistema distrital de  
voto majoritário, direto, e secreto, em cada  
Estado, Território e no Distrito Federal.  
§ 2o. Cada legislatura durará quatro anos,  
salvo disposição da Câmara dos Deputados quando,  
com a posse dos Deputados, após as eleições  
extraordinárias, será iniciado um novo período quadrienal.  
§ 3o. O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
nem o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de setenta.  
§ 4o. Excetuado o de Fernando de Noronha,  
que terá um Deputado, cada Território terá quatro  
representantes na Câmara dos Deputados.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24362 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se nova redação aos seguintes dispositivos do substitutivo do relator ao projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização:  
"Art. 39. A eleição do Governador do Estado  
coincidirá com a do Presidente da República, para  
mandato de igual duração, na forma da lei,  
aplicando-se-lhe as regras dos parágrafos 1o. 2o.  
e 3o. ao art. 111."  
"Art. 43. A eleição do Prefeito coincidirá  
com a do Presidente da República, para mandato de  
igual duração, na forma de lei, aplicando-se-lhe  
as regras dos parágrafos 1o. 2o. e 3o. do art. 111."  
"Art. 47 ....................................  
§ 1o. A eleição do governador Distrital e  
dos Deputados Distritais coincidirá com a do  
Presidente da República, para mandato de igual  
duração, na forma da lei, aplicando-se-lhe, no que  
couber, o art. 111 e seus parágrafos.  
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..................................................  
"Art. 74. A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos na mesma data das  
eleições para Presidente da República por  
voto igual, direto e secreto em cada Estado,  
território e no Distrito Federal, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, através de sistema misto,  
majoritário e proporcional, conforme disposto  
em lei complementar.  
..................................................  
"Art. 75. O Senado da República compõe-se de  
representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o  
princípio majoritário, na mesma data das eleições  
para Presidente da República, dentre cidadãos  
maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos  
direitos políticos.  
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal  
elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos.  
§ 2o. Cada Senador será eleito com dois suplentes."  
"Art. 111. A eleição para Presidente da  
República far-se-á por sufrágio universal, no dia  
15 de novembro do ano imediatamente anterior ao  
término do mandato presidencial.  
..................................................  
"Art. 113. O mandato do Presidente da  
República é de quatro anos, vedada a reeleição, e  
terá início a 1o. de janeiro.  
..................................................  
Disposições Transitórias  
"Art. 18. Os mandatos dos atuais Prefeitos,  
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de  
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos  
e Vereadores, eleitos em 15 de novembro de 1985,  
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1990, com a  
posse dos eleitos."  
"Art. 19. Os mandatos dos Governadores e dos  
Vice-Governadores, eleitos em 15 de novembro de  
1986, terminarão no dia 1o. de janeiro de 1990,  
com a posse dos eleitos."  
"Art. 20. O mandato do atual Presidente da  
República terminará em 1o. de janeiro de 1990, com  
a posse do eleito."  
"Art. O mandato dos atuais Deputados  
Estaduais e Federais, eleitos em 15 de novembro de  
1986, e dos Senadores, eleitos em 15 de novembro  
de 1982 e em 15 de novembro de 1986, terminarão no  
dia 1o. de fevereiro de 1990, com a posse dos  
eleitos, ressalvado o disposto no " 1o. do art. 74."  
"Art. 6o. Na eleição de 15 de novembro de 1989.............................................. 
Justificativa: 
O País vive histórico período de transição entre o regime de exceção iniciado em 31 de março de 
1964 e a consolidação do estado de direito democrático, que se completará com a promulgação da 
nova Constituição Federal e a consequente adequação das legislações complementar e ordinária às 
suas disposições.  
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Por outro lado, a difícil conjuntura econômico-financeira que atravessamos exige pela concentração 
de esforços dos três níveis de governo e de toda a Sociedade para superá-la, numa luta sem tréguas 
ou descontinuidades de qualquer natureza.  
A realização de três eleições em curto período, como previsto no Substitutivo (para Prefeitos, Vice-
Prefeitos e Vereadores, em 15 de novembro de 1988; para Presidente da República, Governadores, 
Deputados Estaduais, Deputados Distritais do Distrito Federal, em 1º de fevereiro de 1990; e para 
Governadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores da República, em 15 de 
novembro de 1990), inegavelmente contribuirá para dificultar a normalidade do período de transição, 
o reordenamento jurídico da Nação e a continuidade administrativa necessária para a regularização 
da vida econômico-financeira do País, seja pela intensa e contínua mobilização política  e popular, 
seja pelos gastos e despesas que acarretariam. 
São essas as razões que me animam a propor eleições gerais em 15 de novembro de 1989, com a 
fixação de mandato de quatro anos para todos os cargos. Com a posse dos eleitos, iniciamos nova 
fase da História do Brasil, com a total renovação dos governantes e dos membros do Congresso 
Nacional.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24610 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 74 pelo seguinte:  
Art. 74 - A Câmara dos Deputados será  
integrada por 400 representantes, divididos  
proporcionalmente à população de cada Estado,  
Território e o Distrito Federal, respeitado o  
mínimo de 4 por estado e o Distrito Federal, e 3  
por Território, e o máximo de 60.  
Parágrafo Único - Os deputados serão  
escolhidos pelo voto proporcional, para um mandato de dois anos. 
Justificativa: 
Esta emenda ajusta a duração dos mandatos dos deputados federais ao dos senadores, previsto em 
emenda à parte, como de seus anos. Disciplina ainda o mínimo por Estado, Distrito Federal e 
Territórios, e o máximo. 
A única maneira democrática de acabar com a influência do poder econômico nos mandatos 
parlamentares, é tornar as eleições as mais frequentes possíveis. Só o exercício continuado e 
consciente do direito do voto fortalece a cidadania. 
Parecer:   
   Com a nova redação proposta para o art. 74 sugere o nobre autor da Emenda a redução, para 4, do 
número de Deputados por Estado e, para 3, o do Distrito Federal e Territórios e encurta os mandatos 
para dois anos.  
Alega o nobre autor da Emenda, quanto à redução do período do mandato, que a providência é meio 
cabal para diminuir a influência do poder econômico nas eleições parlamentares.  
Entendemos, ao contrário, que, sendo sempre oneroso o processo eleitoral, justamente a diminuição 
do período do mandato é que proporcionará o crescimento do número dos candidatos com força 
econômica, afastando os realmente idealistas e que não possuam condições econômicas para 
enfrentar um pleito a cada dois anos. 
 
   
   EMENDA:24716 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 74, a seguinte expressão:  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de 400  
representantes... 
Justificativa: 
É da tradição constitucional brasileira fixar-se o número de representantes da Câmara o que não 
ocorre no texto do Substitutivo. Não fixando esse número, como ocorre relativamente ao Senado e às 
Assembleias Legislativas, esse número teria que ser estabelecido em lei ordinária, o que contraria a 
praxe constitucional do País. Em todas as Constituições brasileiras, esse número foi fixado ou pelo 
estabelecimento da proporcionalidade entre o número de eleitores e o de representantes, ou pela 
indicação da totalidade dos membros que devem compô-la. Na forma como está no Substitutivo, a 
competência para a fixação ficará inevitavelmente delegada ou à lei ordinária, ou à Justiça Eleitoral.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes  
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24769 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do Art. 74:  
"O número de Deputados por Estado ou Distrito  
Federal será estabelecido pela Justiça Eleitoral,  
proporcionalmente à população, com os ajustes  
necessários para que nenhum Estado ou o Distrito  
Federal tenham menos de oito Deputados." 
Justificativa: 
A redação dada pelo projeto determinada que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha “menos de 
oito ou mais de oitenta Deputados”. O Japão, com mais ou menos a população do Brasil, já dispõe de 
cerca de mil Deputados. Não vemos lógica na limitação máxima referida, principalmente um processo 
político dinâmico como o nosso.  
Parecer:   
   Tem por objetivo a Emenda eliminar o limite máximo, por Estado e pelo Distrito Federal, de 
Deputados.  
A nosso ver, a manutenção do limite mínimo, sem o máximo, tornaria inócuo o objetivo por que 
aquele é assegurado, que é o de diminuir a distância existente entre o número de representantes dos 
grandes e o dos pequenos Estados.  
Se o objetivo do nobre Autor da Emenda, como o deixa entender a justificativa, seria o de não limitar 
o número de Deputados, o que deveria fazer, para respeitar, como o quer, integralmente, o princípio 
da proporcionalidade, seria eliminar também o mínimo de representantes por unidade federativa. 
 
   
   EMENDA:24861 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se, no artigo 74, § 2o., a  
expressão "in fine", "menos de oito ou mais de  
oitenta deputados", pela seguinte:  
..."menos de quatro ou mais de sessenta Deputados". 
Justificativa: 
A representação mínima dos Estados na Câmara foi estabelecida na Constituição de 1891, em 4 (art. 
28, § 1º); na Constituição de 46 em 7 (art. 58, § 1º) número também mentido na Carta de 67 (art. 41, 
§ 4º ) e sucessivamente reduzido e ampliado pelos casuísmos da ditadura militar para 3, 6 e 8. Para 
que possa haver uma racionalidade entre o número mínimo e máximo, de tal forma que nenhum 
Estado esteja sub ou super-representado, fixamos o mínimo em 4 e o máximo em 60. Em emenda à 
parte, oferecemos a alternativa de que a proporcionalidade seja exatamente correspondente à 
população, operando-se o equilíbrio federativo através do Senado, em que a representação é 
igualitária, entre todos os Estados e o DF. 
Parecer:   
   É objetivo do nobre autor da presente emenda reduzir o número de Deputados para o mínimo de 
quatro e o máximo de sessenta por Estado, no projeto fixados, esse mínimo e 
máximo, respectivamente, em oito e oitenta.  
Se, como alega o nobre autor da Emenda, a redução para o mínimo de quatro deputados por Estado 
atende melhor ao princípio da proporcionalidade, a redução do máximo para sessenta agrava o 
princípio em relação aos grandes Estados, quando sabemos, por exemplo, que, atendido até sem 
muito rigor o princípio da proporcionalidade, São Paulo deveria ter, no mínimo cem representantes na 
Câmara Federal.  
Por essa razão aumentamos o limite máximo para oitenta, aumentando em vinte o número máximo 
da vigente Constituição, mas deixamos o mínimo de oito por Estado e pelo Distrito Federal, para não 
sacrificar, de outro lado, a representação dos Estados menos populosos. Por estas razões não 
podemos acatar a presente Emenda. 
 
   
   EMENDA:24924 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva) Título V - Capítulo I - Seção I  
Substitua-se, no art. 74 caput, a expressão  
final "através de sistema misto, majoritário e  
proporcional, conforme disposto em lei  
complementar" pela seguinte expressão: "através de  
sistema proporcional". 
Justificativa: 
A adoção do sistema misto, mesmo sob a máscara dupla (majoritário e proporcional), concorrerá, 
apenas, para fazer desaparecer os partidos menores. Numa hora em que o Projeto anuncia, 
pomposamente, que é livre a criação dos Partidos, mais adiante anula esse preceito magnífico 
quando implanta o voto distrital, admissível onde existe um quadro partidário fechado. Ora, não é este 
o caso brasileiro, quando pretendemos voltar à democracia. 
Urge banir do Substitutivo essa inovação, que importa num retrocesso. 
Parecer:   
   A Emenda tem em vista eliminar a previsão do sistema misto, "majoritário e proporcional" para a 
escolha dos Deputados Federais.  
A Emenda é de ser aceita parcialmente desde quando nos pareceu melhor, e finalmente, deixar à lei 
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complementar definir o sistema de escolha dos membros da Câmara Federal, levado pelas razões já 
alinhadas na apreciação da Emenda no. ES 25130-9. 
 
   
   EMENDA:24969 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Alterado: § 2o., do Art. 74.  
Que passa a vigorar com a seguinte redação:  
"O número de Deputados, por Estado ou pelo  
Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente à população, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado ou o  
Distrito Federal tenha menos de 10 (dez) ou mais de 80 (oitenta)." 
Justificativa: 
O limite anteriormente proposto penaliza mais ainda, os Estados menos populosos. 
Assim, propomos uma alteração no limite mínimo.  
Parecer:   
   O objetivo da Emenda é alterar o § 2o. do art. 74 para aumentar, de oito para dez, o número 
mínimo de deputados por Estado pelo Distrito Federal, sob o argumento de que o mínimo consagrado 
no Projeto penaliza os Estados menos populosos.  
O aumento proposto pela Emenda, de outra parte, mais vulnera o princípio da proporcionalidade, já, 
em princípio, atingido com a fixação de um mínimo por unidade federativa. Aliás, foi por esta última 
razão que se aumentou o limite máximo por Estado, que era de sessenta e passou para oitenta. 
 
   
   EMENDA:24997 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 74 a seguinte redação:  
"Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito  
anos e no exercício dos direitos políticos, pelo  
sistema proporcional em cada Estado, Território e  
no Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer". 
Justificativa: 
A emenda visa a manter o sistema proporcional que vem sendo tradicionalmente empregado no 
Brasil com o melhor dos resultados. Entendemos que a volta ao sistema distrital constitua verdadeiro 
retrocesso político com evidente aumento do clientelismo e do poder econômico, além de transformar 
o deputado em mero procurador de grupos. Vale aduzir que o referido sistema já foi adotado durante 
longos anos em nosso País, e gerou tantos abusos que teve que ser abandonado. Reimplantá-lo na 
atual fase de nosso processo eleitoral implicaria em injustificável volta aos anos do passado. 
Parecer:   
   Tem em vista a Emenda a manutenção do vigente sistema proporcional de escolha dos membros 
da Câmara Federal, sob o argumento de que o sistema misto, encampado pelo Projeto, constituiria 
um retrocesso, permitindo o "aumento do clientelismo e do poder econômico".  
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Muito embora não concorde com o argumento feito suporte de sustentação da emenda, entendemos 
melhor deixar à lei complementar definir o sistema de escolha dos membros da Câmara Federal.  
A emenda, em face da nova opção pela definição do sistema, em lei complementar, é aceite 
parcialmente.  
Aprovada na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:25130 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao art. 74  
Dê-se ao artigo 74 a seguinte redação:  
"A Câmara Federal compõe-se de representantes  
do povo, eleitos por voto igual, direto e secreto,  
dentre cidadãos maiores de 18 anos e no exercício  
dos direitos políticos.  
§ 1o. - O sistema eleitoral será misto,  
elegendo-se metade de representantes pelo critério  
majoritário, em distritos uninominais, concorrendo  
um candidato por partido, e metade através de  
listas partidárias, na forma estabelecida em lei complementar.  
§ 2o. - O sistema do parágrafo anterior será  
aplicado na composição das Assembleias  
Legislativas estaduais e Câmaras Municipais".  
Renumeram-se os demais parágrafos. 
Justificativa: 
A emenda objetiva não somente especificar melhor os dois processos eleitorais adotados - o 
majoritário distrital e o proporcional por listas partidárias - mas também estender sua aplicação aos 
demais níveis da Federação, a fim de que, em todo o País, o sistema misto possibilite conciliar o 
aperfeiçoamento dos critérios de escolha dos candidatos, com o fortalecimento das siglas partidárias. 
Na apresentação de emenda do mesmo teor, na etapa precedente, foi omitido, por erro material, o § 
2º acima. 
Parecer:   
   Propondo a modificação do art. 74, seu ilustre Autor, consoante explicitado na correspondente 
justificação, objetiva "não somente especificar melhor os dois processos eleitorais que propõe - o 
majoritário distrital e o proporcional por listas partidárias, - para a eleição para a Câmara Federal, mas 
também estender sua aplicação aos demais níveis da Federação", isto é, aos Estados e Municípios, 
argumentando, quanto à aplicação desse sistema na escolha dos membros das Assembleias 
Legislativas e das Câmaras Municipais, que ele serve ao "fortalecimento das siglas partidárias".  
Entendemos melhor, no entanto, deixar à lei complementar, em fase mais amadurecida e com mais 
tempo para se aquilatar das vantagens do processo de seleção dos candidatos à Câmara Federal, 
detalhar a sistemática adotada.  
Pelas procedentes razões pesa-nos não colher a presente Emenda, abrigando as disposições 
consoante sugeridas, no Projeto. 
 
   
   EMENDA:25195 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa-Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 74  
Suprima-se a parte final do Art. 74, do  
Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator),  
dando-se ao mesmo a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do Povo, eleitos por voto igual,  
direto e secreto em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos políticos. 
Justificativa: 
Preocupa-nos a atenção do voto distrital em nosso país. 
Um dos pontos fundamentais da democracia é sua representação de minorias sociais, ideológicas e 
políticas, baseada no pluralismo assegurado na Constituição, permitindo a eleição de candidatos 
apresentados pelos pequenos partidos.  
Se aprovarmos o voto distrital, estaremos permitindo que o mesmo se constitua numa arma perigosa, 
que eliminará a concorrência dos partidos minoritários nas Assembleias Legislativas e na Câmara 
Federal. Também prejudicará aqueles que, não tendo reduto eleitoral especifico, contam com o apoio 
da população dispersa, na capital e no interior.  
Julgar, que dessa forma, se reduziria ou eliminaria a influência do poder econômico, é não levar em 
conta a validade dos fatos. Essa influência será maior em que se reduzir o universo eleitoral do 
candidato que dispuser de melhores condições financeiras nessa área, do que numa mais 
abrangente. 
Por outro lado, no caso da votação proporcional, indicada em listas partidárias, maiores seriam as 
despesas a enfrentar nas campanhas eleitorais, a poderosíssima pressão e influência das capsulas 
partidárias e o tráfico de influência entre os delegados que iriam escolher os candidatos. 
Esse sistema não trará vantagem alguma para a melhoria da representação popular. 
Haverá outros meios de se combater os abusos do poder econômico.  
Parecer:   
   Tem em vista a Emenda a manutenção do vigente sistema proporcional de escolha dos membros 
da Câmara Federal. Muito embora não concorde com os argumentos que sustentam a propositura da 
presente emenda, entendemos melhor deixar à lei complementar definir o sistema de escolha dos 
membros da Câmara Federal.  
A emenda, em face da nova opção pela definição do sistema, em lei complementar, é aceite 
parcialmente.  
Aprovada na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:25273 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao Art. 74, § 2o.  
Dê-se ao § a seguinte redação:  
§ 2o. - A Câmara Federal compõe-se de quinhentos representantes e o número de Deputados,  
por Estado ou pelo Distrito Federal será estabelecido pela Justiça Eleitoral,  
proporcionalmente à população, com os ajustes necessários para que nenhum Estado ou o Distrito  
Federal tenha menos de oito ou mais de sessenta e cinco Deputados. 
Justificativa: 
A Carta vigente limita em sessenta o número máximo de Deputados, por Estado. O substitutivo eleva 
a representação para oitenta. A Emenda fixa em sessenta e cinco. Quanto ao número total de 
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Deputados, a Constituição vigente admite “até quatrocentos e oitenta e sete”, o Substitutivo é omisso, 
e a emenda ora apresentada diz que é de quinhentos. Trata-se, pois de emenda justa. 
Parecer:   
   Desnecessária a fixação do número de Deputados Federais, já que sua determinação se fará, pela 
Justiça Federal, como resultado do somatório da quantidade de representantes de cada região da 
Federação.  
A estipulação do teto de oitenta representantes por unidade federada, ao invés dos sessenta e cinco 
propostos, atende melhor à realidade populacional dos Estados. 
 
   
   EMENDA:25603 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Aditiva  
Modifique-se a redação do artigo 74 do  
Projeto de Constituição, para a seguinte:  
"Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se, no  
mínimo, de quinhentos e cinquenta representantes  
do povo eleitos por voto igual, direto e secreto  
em cada Estado, Território e no Distrito Federal,  
dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no  
exercício dos seus direitos políticos, através de  
sistema misto, majoritário e proporcional,  
conforme disposto em lei complementar.  
§ 1o. Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução da Câmara Federal,  
hipótese em que, com a posse dos deputados após as  
eleições extraordinárias, será iniciado um novo  
período quadrienal.  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido em lei,  
proporcionalmente à população e à área territorial  
de cada unidade federada, de modo que nenhuma  
delas tenha menos de oito e mais de setenta Deputados.  
§ 3o. Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território elegerá quatro Deputados."  
..................................................  
Adite-se, no Título X, das Disposições  
Transitórias, o seguinte artigo, onde couber:  
"Art. A utilização dos critérios  
estabelecidos no artigo 74 desta Constituição não  
determinará a redução da atual da representação  
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios  
na Câmara Federal." 
Justificativa: 
No curso da história brasileira os Estados federados menos desenvolvidos e, por via de 
consequência, menos populosos, têm sido vítima de um profundo abandono, de um esquecimento 
premeditado e de uma falta de respeito humilhante. 
Isso tem acontecido, por parte de quase todos os governos brasileiros, porque esses Estados não 
possuem força política capaz de sensibilizar ou de pressionar o poder central no sentido do 
atingimento de determinadas metas ou do atendimento de determinadas reivindicações que 
encarnam justos anseios e legítimas aspirações desenvolvimentistas de seu povo. 
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E é exatamente por isso que hoje se verifica, no país, uma descomunal diferença no processo de 
desenvolvimento das suas cinco regiões econômicas. Resulta meridianamente cristalino o profundo 
abismo econômico entre elas. Enquanto o Sul e o Leste experimentam um invejável processo de 
desenvolvimento, o Centro-Oeste, o Nordeste e a Amazônia se debatem no cadinho de suas 
dificuldades, de seus problemas, de suas angústias e de sua quase desesperança, justamente 
porque o poder central concentra a maior parte dos seus investimentos exatamente nas regiões mais 
desenvolvidas. 
Só as migalhas do orçamento nacional, só os restos de recursos é que são canalizados para os 
Estados pobres e sem população expressiva, daí não surgirem neles fatores de atração da população 
para esses territórios, fato que agrava até os problemas já existentes nos Estados desenvolvidos, já 
que para lá, em busca de um eldorado inexistente, se dirigem verdadeiras massas humanas que 
fazem inchar mais ainda as grandes metrópoles, comprometendo de forma acentuada o seu processo 
educacional, de assistência à saúde, de urbanismo, de sanitarismo, de lazer e de oferta de trabalho. 
Esse quadro resulta agravado pelos sérios problemas sociais que existem hoje nas grandes 
metrópoles do país, onde as populações carentes se debatem diante da fome, da miséria e do 
sofrimento. Os jovens, tangidos pela necessidade de comer, enveredam pelo caminho do crime; as 
moças vendem o próprio corpo para satisfazerem as suas necessidades de alimentação; moças e 
rapazes honestos se dirigem para o caminho do tóxico e, por via de consequência, para o crime, 
justamente por falta de ocupação e de trabalho. 
Tudo isso acontece porque a Constituição federal vigente, assim como todas as anteriores, sempre 
estabeleceram que a representação do povo dos Estados na Câmara Federal deve ser estabelecida 
“PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO DE CADA ESTADO” (art. 39, § 2º). Como se vê, a 
população é o único critério estabelecido para fixação da representação do Estado junto á Câmara 
dos Deputados. Isso é absolutamente injusto para os Estados que possuem uma área territorial 
expressiva e com uma população rarefeita. E por ser injusto, não pode esse sistema ser adotado na 
Constituição que estamos elaborando, especialmente porque se pretende, através dela, eliminar as 
mazelas que emperram a desenvolvimento nacional e comprometem a sorte de quantos habitam os 
Estados menos desenvolvidos do país. 
E é exatamente por essa razão que, como representante do Amazonas nesta Assembleia Nacional 
Constituinte – com certeza o Estado mais atingido por essa norma constitucional vigente – me atrevi 
a apresentar a presente PROPOSTA CONSTITUCIONAL, através da qual pretendo inserir no novo 
texto constitucional a obrigatoriedade de a representação do povo dos Estados junto à Câmara Baixa 
do país ser fixada “PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO E A ÁREA TERRITORIAL DE CADA 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DE MODO QUE NENHUMA DELAS TENHA MAIS DE CINQUENTA OU 
MENOS DE OITO DEPUTADOS”. 
Com essa proposta, pretendo não só munir os Estados pobres e despovoados de um maior peso 
político junto ao Governo central, mas, sobretudo, estabelecer um maior equilíbrio no seio da 
Federação, com o objetivo fundamental de, com esse novo quadro político, se poder desenvolver 
harmonicamente o país, com a ocupação econômica especialmente da Amazônia, para que, depois 
disso, se possa alimentar a esperança de solvermos a terrível dívida externa que nos atormenta e 
solapa as bases de qualquer Plano Econômico visando o desenvolvimento do País. 
Entendo que os meus prezados colegas constituintes não devem pensar apenas no Brasil de hoje. 
Temos que pensa-lo a nível do terceiro milênio que se está aproximando. Temos que pensar no 
Brasil como a futura grande potência mundial. Para isso entretanto temos que pensar seriamente no 
redimensionamento das forças políticas nacionais como mecanismo de equilíbrio do desenvolvimento 
com o a qual sonhamos e, sobretudo, como mecanismo de estabilidade no processo democrático 
pelo qual lutamos. 
Ademais, a presente emenda, jungida à proposta de inserção do artigo acima no Título das 
Disposições Transitórias – determinando a preservação da atual representação junto à Câmara 
Federal, não causará nenhum prejuízo a nenhuma unidade federada. 
Parecer:   
   A fixação do número mínimo de Deputados Federais afigura-se nos dispensável diante da 
possibilidade de sua exata determinação, pela Justiça Federal, segundo o critério 
da proporcionalidade populacional.  
Por outro lado, embora respeite a argumentação do nobre autor em defesa de sua tese de que, ao 
lado da proporcionalidade populacional, se deva adotar o da proporcionalidade territorial de cada 
unidade federada para a estipulação do número de representantes à Câmara Federal, estamos 
convencidos de que deve prevalecer apenas o primeiro critério, pois os Deputados Federais 
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representam diretamente a população, sem qualquer vínculo com a dimensão territorial de seu 
Estado. Para equilibrar as naturais diferenças de bancadas na Câmara Federal, permanece a 
representação dos Estados no Senado Federal com número igual de representantes, 
independentemente das diferenças das regiões que personificam. 
 
   
   EMENDA:25616 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte § 4o. ao art. 74:  
§ 4o. - Lei complementar estabelecerá o número total dos membros da Câmara dos Deputados. 
Justificativa: 
O projeto, em momento algum, diz qual será o número de membros da Câmara. O § 2º do art. 74 
apenas diz que a Justiça Eleitoral fixará o número de Deputados por unidade federada. Creio ser 
imprescindível que uma Lei Complementar fixe, de modo inequívoco, o número total dos 
componentes da Câmara e, posteriormente, a Justiça Eleitoral faça a respectiva distribuição de 
cadeiras para cada Estado e o Distrito Federal. 
Parecer:   
   Desnecessária a fixação do número total de Deputados Federais. Sua determinação ocorrerá, 
naturalmente, pelo somatório da quantidade de representantes de cada unidade federada,  
segundo o estipular a Justiça Eleitoral, observadas as regras  
da proporcionalidade populacional e do máximo e mínimo da representação, conforme previsto no 
parágrafo 3. do art. 74 (e não 75 como referido na justificação da emenda). 
 
   
   EMENDA:25623 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 74, § 3o., o seguinte texto:  
Art. 74. ....................................  
§ 3o. - Cada Território elegerá quatro Deputados, à exceção do Território de Fernando de  
Noronha que não terá representação. 
Justificativa: 
É preciso esclarecer, de modo inequívoco, a ausência de representação do Território de Fernando de 
Noronha.  
Parecer:   
   A preceituação constante do parágrafo 3. do art. 74 assemelha-se à do parágrafo 3. do art. 39 da 
Constituição em vigor, que não tem oferecido qualquer dificuldade de compreensão ao intérprete. 
Ainda que fossem procedentes as dúvidas do nobre Autor, estas seriam espancadas pela 
compreensão do disposto no parágrafo 3., à luz do estatuído no antecedente parágrafo 2., do mesmo 
art. 74. 
 
   
   EMENDA:25629 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Substitua-se, no caput do art. 74, a menção a dezoito anos por vinte e um anos. 
Justificativa: 
A idade para que alguém possa ser Deputado Federal deve ser de 21 anos, quando cessa a 
menoridade civil. 
Parecer:   
   O aumento para 21 da idade mínima de 18, consignada no Projeto para a candidatura para a 
Câmara Federal, é o que propõe a Emenda.  
De fato, a alta responsabilidade inerente à Representação política junto à Câmara Federal exige um 
certo amadurecimento dos candidatos. É de se fixar, assim, como proposto na emenda, em 21 anos, 
a idade mínima para referida candidatura.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:25701 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   O § 2o. do Artigo 74 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 74 ......................... 
§ 2o. - O número de Deputados por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
tenha menos de oito Deputados. 
Justificativa: 
A garantia do princípio Federativo é estabelecida pelo Senado. A limitação do número de Deputados 
cria uma desproporção injusta na Câmara. 
A redação proposta é a mesma apresentada pelo pacote de abril, elaborada na vigência do Regime 
de exceção.  
Não cabe repeti-la agora.  
Parecer:   
   Seria inócua a fixação do número mínimo de Deputados Federais, como exceção à regra geral da 
proporcionalidade populacional, sem a estipulação do respectivo teto. 
 
   
   EMENDA:25745 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 74 e seus parágrafos a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo eleitos pelo voto direto e  
secreto, em cada Estado, Território e no Distrito  
Federal, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e  
no exercício dos direitos políticos, através do  
sistema distrital misto, majoritário e  
proporcional, conforme dispuser a lei complementar.  
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§ 1o. - Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo o caso de dissolução da Câmara.  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado e  
pelo Distrito Federal será calculado por resolução  
do Tribunal Superior Eleitoral, proporcionalmente  
à população, não podendo nenhum Estado ter mais de  
80 nem menos de 08 deputados.  
§ 3o. - Excetuado o Território de Fernando de  
Noronha, cada Território elegerá quatro deputados. 
Justificativa: 
Esta emenda visa fundamentalmente acrescentar a palavra DISTRITAL no texto constitucional, 
porque foi visto o que se discutiu e o que se discutiu e o que se aprovou, mas, não foi isto que ficou 
escrito. Consagrou-se o sistema MAJORITÁRIO E PROPORCIONAL, obviamente misto e portanto 
inútil no texto, a palavra, “misto”. O legislador ordinário, sob o comando constitucional do art. 74 do 
projeto poderá, perfeitamente elaborar uma lei que consagre o sistema majoritário unidistrital 
combinado com o proporcional também unidistrital que eliminará de fato qualquer pretensão 
democrática dos pequenos partidos.  
O sistema ideal e que está de acordo com as nossas tradições democráticas, seria o defendido por 
Milton Campos e Oscar Corrêa. O distrital proporcional, vale dizer um pequeno aperfeiçoamento do 
nosso sistema. Dividindo-se o Estado em Distritos, mas o voto seria proporcional e não majoritário. 
Apresentarei emenda neste sentido.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:25747 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 74 e seus parágrafos a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo eleitos pelo voto direto e  
secreto, em cada Estado, Território e no Distrito  
Federal, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e  
no exercício dos direitos políticos, através do  
sistema DISTRITAL-PROPORCIONAL. 
Justificativa: 
Os pequenos partidos têm lutado contra o sistema distrital, na crença de que é um sistema 
necessariamente majoritário. Nada mais errôneo. Milton Campos e Oscar Corrêa, hoje Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, defendem o sistema que defendo nesta emenda, como sendo  que 
verdadeiramente interessa à democracia brasileira. É um aperfeiçoamento do atual sistema. Elimina 
as tropelias causadas pelo atual sistema unidistrital causador de tudo o que temos sentido na 
experiência eleitoral dos últimos quarenta anos.  
É o mesmo sistema que está aí. Proporcional, aproveitando os votos dados pelas minorias políticas, 
mas o voto é contado só no distrito. Elimina as lutas internas dos candidatos. Barateia o custo das 
campanhas. Facilita a fiscalização contra o poder econômico, presente em qualquer sistema do 
mundo.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
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Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:26052 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 74, do Substitutivo, a seguinte redação:  
"Art. - A Câmara Federal compõem-se de  
representantes do povo, eleitos dentre cidadãos  
maiores de 21 (vinte e um) anos e no exercício dos  
direitos políticos, em cada Estado, Território e  
no Distrito Federal.  
§ 1o. - Cada legislatura terá a duração de quatro anos.  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de 8 (oito)  
deputados, mantidas, no mínimo, as representações atuais.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território elegerá 4 (quatro) deputados". 
Justificativa: 
A alteração da disciplina constitucional, no tocante ao número de Deputados Federais, é um 
imperativo de justiça e uma questão de coerência. 
Numa constituição que adota, no plano nacional, o Poder Legislativo bicameral, isso somente tem 
sentido diante do Pressuposto de que o Senado representa a pessoa jurídica do Estado Federado, 
enquanto a Câmara dos Deputados representa a população de cada Estado.  
Como todos os Estados são iguais perante a União, todos os Estados (enquanto pessoas jurídicas) 
devem ter a mesma representação. É por isso que o número de Senadores é igual em todos os 
Estados.  
Entretanto, como a população (o número de habitantes) varia de Estado para Estado, cada um deles 
deve ter um número diferente de Deputados Federais, para que se mantenha a proporcionalidade 
entre o número de habitantes e o número de seus representantes.  
A razão de ser do bicameralismo, ou, mais exatamente, a função especifica do Senado, é compensar 
as diferenças populacionais entre Estados.  
Assim, sendo, a fidelidade ao sistema bicameral e a coerência com tal sistema exige que se 
mantenha a mesma proporção, entre habitantes e representantes, em todos os Estados.  
A Câmara Federal é órgão de representação popular, e aqueles e quem representa devem ter, como 
cidadãos e eleitores, o mesmo valor, independentemente de seus domicílios eleitorais.  
Assim é que um mesmo número de cidadãos deve ter o direito de eleger um mesmo número de 
representantes, em qualquer Estado da Federação.  
Para que todos sejam efetivamente iguais perante a lei e a Constituição não se pode admitir que o 
voto de um cidadão tenha mais valor que o voto de outro cidadão, supostamente, “igual”.  
Mantem-se, aqui, contudo embora fora da lógica da representação proporcional. A conquista dos 
pequenos estados de terem no mínimo, 08 (oito) deputados e de os territórios mais povoados mais 
povoados terem 04 (quatro).  
É um dado da realidade a existência, nos Estados do Sul e Sudeste, de um grande número de 
migrantes do Norte e Nordeste. Pois bem, pelo sistema atual, no momento em que um nordestino vai 
residir no Sul, ele perde sua força eleitoral, seu voto passa a ter menor calor, ele fica inferiorizado 
como eleitor, convertendo-se num cidadão de segunda classe.  
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O tratamento diferenciado entre brasileiros, em função do seu domicilio, é uma grave injustiça, cuja 
correção de deve estar acima de regionalismos e interesses individuais.  
A limitação do número de representantes por estado somente se justificaria se não existisse o 
Senado Federal. Mas é grave incoerência, manter simultaneamente, o Senado e a limitação do 
número de Deputados Federais.  
Com isso, nenhum Estado sofrerá qualquer perda, mas um grande número de cidadãos brasileiros, 
atualmente inferiorizados, terá sua vontade eleitoral melhor considerada e mais próxima da 
igualdade.  
Parecer:   
   Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a matéria, objeto da presente emenda, conflita 
com a sistemática geral adotada para a elaboração do Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
 
 
 
 
   EMENDA:26121 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: artigo 74  
Art. 74 do Projeto de Constituição no  
Substitutivo do relator da Comissão de  
Sistematização passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 74 - A Câmara Federa compõe-se de 225  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de vinte e um anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo voto direito, secreto e  
proporcional, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. - ....................................  
§2o. - O número de Deputados por Estado,  
Distrito Federal ou Território será estabelecido  
pela Justiça Eleitoral, segundo critério  
diretamente proporcional à população, na proporção  
de um representante para cada 500 mil habitantes,  
com os ajustes necessários à aproximação devida,  
de forma a que nenhum Estado tenha menos de 4 representantes.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá 3 Deputados". 
Justificativa: 
É absolutamente indispensável que nos detenhamos, com seriedade e bom-senso, no reexame 
dessa questão, pois, a tese da proporcionalidade, sem dúvida, em pouco tempo nos levará a uma 
Câmara de proporções descomunais. E, o que é pior, cada vez mais inoperante. 
Precisamos obter uma formula que permita o máximo de equilíbrio, em termos de representação 
popular cameral. 
O objetivo primordial da medida é o de agilizar a atividade legislativa na Casa, uma vez que 
quantidade substancialmente menor de menor de representantes propiciará melhor utilização dos 
recursos materiais e humanos da Câmara dos Deputados, em benefício do trabalho parlamentar.  
Contará, dessa forma, o Deputado com infraestrutura mais adequada, tanto do ponto de vista de 
espaço e de recursos administrativos, com influências positivas na qualidade e, mesmo, na 
quantidade de sua produtividade. 
Como informação adicional anexamos o quadro demonstrativo “População-Projeção IBGE”. 
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População (Projeção IBGE para 1º de Julho de 1985) 

ESTADO/TERRITÓRIO DEPUTADOS POPULAÇÃO(a) PERCENTUA
L 

(a/b) PROPOSTA 

ACRE 
AMAZONAS 
RONDÔNIA 
PARÁ  
MARANHÃO  
PIAUÍ 
CEARÁ  
RIO GRANDE DO NORTE 
PARAÍBA 
PERNAMBUCO 
ALAGOAS 
SERGIPE 
BAHIA 
ESPÍRITO SANTO 
RIO DE JANEIRO 
MINAS GERAIS  
SÃO PAULO  
GOIÁS 
DISTRITO FEDERAL  
MATO GROSSO  
MATO GROSSO DO SUL  
PARANÁ  
SANTA CATARINA 
RIO GRANDE DO SUL 
AMAPÁ 
RORAIMA 
TOTAL 

8 
8 
8 
17 
18 
10 
22 
8 
12 
25 
9 
8 
39 
10 
46 
53 
60 
17 
8 
8 
8 
30 
16 
31 
4 
4 
487 

358 
1.728 
731 
4.201 
4.641 
2.430 
5.893 
2.126 
3.016 
6.776 
2.245 
1.287 
10.731 
2.287 
12.767 
14.600 
29.657 
4.453 
1.579 
1.480 
1.604 
8.074 
4.096 
8.486 
214 
104 
135.564(b) 

0,0264 
1,2746 
0,5392 
3,0989 
3,4234 
1,7925 
4,3470 
1,5682 
2,2247 
4,9983 
1,6560 
0,9493 
7,9158 
1,6870 
9,4176 
10,7698 
21,8767 
3,2847 
1,1647 
1,0917 
1,1832 
5,9558 
3,0214 
6,2597 
0,1578 
0,0767 
100,00 

0,53 
2,56 
1,08 
6,22 
6,88 
3,60 
8,73 
3,15 
4,47 
10,04 
3,32 
1,90 
15,91 
3,39 
18,92 
21,64 
43,97 
6,60 
2,34 
2,19 
2,37 
11,97 
6,04 
12,58 
0,31 
0,15 
- 

4 
4 
4 
6 
7 
4 
9 
4 
4 
10 
4 
4 
16 
4 
19 
22 
44 
7 
4 
4 
4 
12 
6 
13 
3 
3 
225 

Parecer:   
   Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a matéria, objeto da presente emenda, conflita 
com a sistemática geral adotada para a elaboração do Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:26123 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o., do art. 74, do Substitutivo ao Projeto de Constituição do  
Relator da Comissão de Sistematização:  
"Art. 74 - ..................................  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais  
de sessenta Deputados." 
Justificativa: 
Tratar-se de restabelecer a redação constante no Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, que dispõe que o número de Deputados por Estado corresponde a 60. Esse número 
é o que melhor atende aos interesses geopolíticos do nosso País.  
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Parecer:   
   A redação do texto do parágrafo 2o. do Art. 52 do Substitutivo só diverge em relação ao número de 
Deputados a serem eleitos. No Substitutivo prevê-se "oitenta" e nesta Emenda "sessenta".  
Assim, salvo melhor juízo, a matéria é conflitante e somos pela sua rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:26451 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se no artigo 74, caput, do Substitutivo do Relator do Projeto de Constituição  
as expressões "misto, majoritário e". 
Justificativa: 
Objetiva-se não adotar o sistema eleitoral Distrital misto. 
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição em análise.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:26652 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Modifique-se o parágrafo segundo do Artigo 74, para a seguinte redação:  
Artigo 74 - .......................... 
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado e  
o Distrito Federal tenha menos de oito e mais de  
sessenta Deputados. 
Justificativa: 
Não há necessidade de aumentar-se, agora, o número de Deputados. Não há nem espaço físico na 
Câmara.  
Parecer:   
   A redação do texto do parágrafo 2o. do Art. 52 do Substitutivo só diverge em relação ao número de 
Deputados a serem eleitos. No Substitutivo prevê-se "oitenta" e nesta Emenda "sessenta".  
Assim, salvo melhor juízo, a matéria é conflitante e somos pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:26893 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo,  
do Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  
DO CONGRESSO NACIONAL  
Art. 96 - O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara e do  
Senado Federal.  
Art. 97 - A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto, secreto e  
proporcional em cada Estado, Território e no Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com os ajustes necessários para que nenhum 
Estado ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de sessenta Deputados.  
§ 3o. Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá quatro Deputados.  
Art. 98. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de  
trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos.  
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.  
§ 2o. A representação de cada Estado e do Distrito Federal renovado de quatro em quatro  
anos, alternadamente, por um e dois terços.  
§ 3o. cada Senador será eleito com dois suplentes.  
[...] 
Justificativa: 
Em outra emenda, por nos apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 
governo.  
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, do projeto de Constituição.  
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora. 
E o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capitulo do Poder Legislativo. 
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos institucional brasileiro, no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo 
mais representativo e mais dotado de recursos para as funções de legislar e fiscalizar. 
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é 
mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e em essência consideradas pelo 
Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:26903 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se no § 2o. do art. 74 do Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator) a  
expressão "oitenta Deputados" por "sessenta Deputados". 
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Justificativa: 
O § 2º do art. 74 do Projeto de Constituição fixa o número mínimo (8) e máximo (80) de deputados 
por Estado ou pelo Distrito Federal, encarregado a Justiça Eleitoral de estabelecer, 
proporcionalmente à população, as bancadas por Estado. 
Parece-nos mais razoável que o número máximo de Deputados por Estado deve ser reduzido para 
sessenta, pois, desse modo, haverá mais representatividade da população da grande maioria dessas 
unidades da federação no Congresso.  
 Entendemos que isso é mais um casuísmo do Projeto para favorecer nesse caso, o Estado de São 
Paulo. 
Esse Estado já é beneficiado com o fato de ser o mais rico do País, contando com a supremacia 
política econômica, trabalhista e financeira.  
Portanto, objetiva a nossa proposta eliminar do dispositivo emendado esse casuísmo a favor do 
Estado de São Paulo para que haja mais equilíbrio no Congresso Nacional.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição em análise.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:27111 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 74, § 2o.  
O Parágrafo 2o. do Artigo 74 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 74 - ................................ 
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais  
de sessenta Deputados, fixado, em 487, o número  
total de Deputados compondo a Câmara Federal. 
Justificativa: 
A fixação apenas de limites máximos e mínimos de Deputados por Estado ou pelo Distrito Federal, 
sem o estabelecimento do número total de Deputados na composição da Câmara Federal, poderá 
permitir a elevação da representação da grande maioria dos Estados de maior tamanho da 
Federação ao limite máximo o que lhes daria, em associação, exercer o controle de decisão sobre 
matéria legislativa de interesse dos Estados menores e, também, proporcionar medidas de impacto 
concertadores, prejudiciais ao desenvolvimento nacional. 
Parecer:   
   Após os devidos estudos, somos pelo não acolhimento da proposição.  
Rejeitada, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:27163 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ROBERTO ROLLEMBERG (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao artigo 74, do Substitutivo do Relator do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 74 - A Câmara dos Deputados compõe-se de até quinhentos e trinta e seis representantes  
do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, por voto direto e secreto em cada Estado, Território e no Distrito Federal.  
§ 1o. - Cada legislatura terá a duração de quatro anos, salvo dissolução da Câmara Federal,  
hipótese em que, com a posse dos Deputados após as eleições extraordinárias, será iniciado um 
novo período quadrienal.  
§ 2o. - Obedecido o limite máximo previsto neste artigo, o número de Deputados, por Estado e  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, para cada legislatura,  
proporcionalmente à população, com os ajustes necessários para que nenhum Estado ou o Distrito  
Federal tenha mais de oitenta e um ou menos de oito Deputados.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território será representado na Câmara por  
quatro Deputados.  
§ 4o. - No cálculo das proporções em relação ao número de habitantes não se computará o 
dos Territórios.  
§ 5o. - A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - FIBGE fará publicar no  
Diário Oficial da União, no primeiro trimestre de cada ano de eleições para a Câmara dos Deputados,  
a estimativa das populações dos Estados brasileiros no dia 31 de dezembro da terceira  
sessão legislativa de cada Legislatura." 
Justificativa: 
A estrutura do Estado Federativo, no Brasil, define o sistema bicameral, o Senado Federal e a 
Câmara dos Deputado, como o Poder Legislativo. Os poderes da Câmara dos Deputados são 
também os do Senado Federal, sendo que este tem atribuições especificas são sujeitas ao crivo 
daquela Casa. Vale dizer, os poderes e atribuições do Senado englobam e superam os da Câmara. 
Por sua vez, o Senado, no nosso Estado Federativo, expressa a representação estadual, é o próprio 
cerne da Federação. Já a Câmara dos Deputados representa a vontade dos cidadãos, do povo e, 
neste conceito, a representação há de ser proporcional em relação à população (ou ao eleitorado) de 
cada Estado para que seja igualitária, isto é, todos os cidadãos, com os mesmos deveres, têm os 
mesmos direitos, especialmente, os mesmos direitos político. Na Câmara dos Deputados, 
teoricamente, e por justiça, cada deputados representa o mesmo número de cidadãos, ou mesmo 
número de habitantes. 
Isto, no entanto, não ocorre hoje. O Senado, com a presença de três Senadores por Estado, expressa 
fielmente o equilíbrio federativo. A Câmara dos Deputados, no entanto, tem uma representação não 
proporcional, deformação histórica em nossas instituições, agravada sobremaneira pelo “pacote de 
abril” (Emenda Constitucional nº 8 de 1977), que determinou limite máximo de 55 deputados e limite 
mínimo de 6 por Estado e, posteriormente, pela Emenda nº 22 de 1982 que aumentou para 60 e para 
8, respectivamente, os números máximo e mínimo por Estado. 
O preceito proposto visa parcialmente corrigir a questão da sub-representação que é, ainda, um dos 
resquícios da velha república que, casuisticamente, a utilizava pra se manter no poder.  
O problema da representação está no cento da questão democrática e o que existe na atual 
representação na Câmara dos Deputados, na fixação de hoje daqueles limites máximos e mínimos de 
Deputados, por Unidade de Federação, é uma compreensão da representação dos Estados maiores 
e um superdimensionados da dos menores. 
O aumento do número total de deputados para 536 (10% acima do número atual que é de 487), com 
a manutenção do mínimo dos Estados e Territórios e estabelecimento do máximo de 81 deputados, 
poderá proporcionar uma representação mais justa dos cidadãos. Grande parte dos Estados, aliás, 
terá seu número de deputados aumentando em 10% ou pouco menos.  
Parecer:   
   Após os devidos estudos, somos pelo não acolhimento da proposição.  
Rejeitada, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:27328 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no art. 74, a idade de dezoito anos por vinte e um anos. 
Justificativa: 
Somente aos vinte e um anos a pessoa adquire a maioridade civil. O exercício do cargo de Deputado 
Federal, por outro lado, exige maior amadurecimento do seu ocupante. Assim, a alteração pretendida 
vem ao encontro do próprio funcionamento da instituição.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:27603 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO:ARTIGO 74  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO  
DO LEGISLATIVO  
DO CONGRESSO NACIONAL  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art. 74 do Substitutivo do relator da comissão de  
Sistematização ao projeto de Constituição:  
Art. - 74 ...............................  
§ 4o - Lei ordinária estabelecerá o número Deputado a serem eleitos em cada distrito. 
Justificativa: 
Países mais desenvolvidos que o Brasil, como o Japão, reservam à legislação ordinária a 
determinação do número de deputados a serem eleitos em cada distrito. Vários deputados são eleitos 
no mesmo distrito. 
Se o Brasil deseja adotar o sistema distrital misto, a Constituição Federal deve remeter à legislação 
complementar ou ordinária a mais ampla possibilidade de disciplinar a questão, estabelecendo, 
inclusive, uma modalidade que permita a disputa e sobrevivência dos chamados “pequenos partidos”, 
desde que consigam ter alguma expressão num âmbito maior, em mais de um distrito. 
Não temos dúvidas em apontar o sistema proporcional, justamente com o presidencialismo, como um 
dos principais responsáveis pela instabilidade política no País. Da mesma forma, não podemos 
continuar enfrentando os gastos excessivos e o abuso do poder econômico do modo como se viu em 
todo o País na últimas eleições.  
Por isso, acreditamos que chegou a hora da implantação do sistema distrital misto no Brasil, a par do 
Sistema Parlamentar de Governo. 
Parecer:   
   Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a matéria, objeto da presente emenda, conflita 
com a sistemática geral adotada para a elaboração do Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 248  

 

   
   EMENDA:27932 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 74 do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 74 A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de dezoito  
anos e no exercício dos direitos políticos, por  
voto direto, secreto e proporcional, em cada  
Estado, Território e no Distrito Federal. 
Justificativa: 
Propomos a alteração no Art. 74 do Substitutivo do Relator, reintroduzindo o sistema proporcional 
para a eleição de Deputados Federais. 
O sistema distrital misto, que consta no Projeto de Constituição, só traz uma vantagem: a vinculação 
do representante ao seu distrito eleitoral, e inúmeras desvantagens: a de fraudar a vontade política 
das minorias, acabar com o pluralismo político, além de transformar o representante popular em 
advogado de interesses específicos do seu distrito. 
Os argumentos em prol do voto distrital como forma de coibir os abusos do poder econômico nas 
eleições não procedem por que é bem mais fácil o domínio econômico num distrito de que numa 
região.  
Com o voto distrital, os prejudicados são os pequenos partidos e as minorias, que não se 
representam politicamente.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28024 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 74 e seus parágrafos.  
"Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos por voto igual,  
direto e secreto em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, através do sistema proporcional,  
conforme disposto em lei complementar.  
§ 1o. - Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução da Câmara Federal,  
hipótese em que, com a posse dos Deputados após as  
eleições extraordinárias, será iniciado um novo  
período quadrienal.  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
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ou o Distrito Federal tenha menos de oito e mais  
de sessenta Deputados.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território elegerá quatro Deputados." 
Justificativa: 
A presente emenda trata, objetivamente, de dois temas: 

a) Sistema eleitoral. 
b) Número máximo de Deputado por Estado.  

1 – O Sistema eleitoral vigente tem demonstrado sua eficácia, pelo qual o Deputado é eleito pela 
Sistema Proporcional. 
Pretende-se instituir o Sistema “misto, majoritário e proporcional”, onde a realidade política brasileira 
demonstra a inexistência de partido político consolidado. É profundamente preocupante e até 
temerário. Poder-se-ia ter instituída a ditadura partidária, com a preferência de candidatos  
concorrendo por um ou por outro sistema, 
2 – O limite máximo de oitenta Deputados por Estado é manobra dos Estados grandes contra os 
pequenos. Aqueles desejam ver aumentada sua representação na Câmara Federal com a redução da 
representação dos Estados pequenos.  
O princípio de equilíbrio de força entre as representações dos Estados na Câmara baixa – com no 
mínimo de oito e máximo de sessenta Deputados – é que em impedido que um grande Estado, como 
São Paulo, por exemplo, que passaria ter peso igual a todos os Estados do Norte e mais os do 
Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte juntos. 
Assim, deve ser mantido o critério atualmente vigente, onde os grandes Estados continuarão com sua 
representação máxima na Câmara Federal, fixando em sessenta Deputados. 
Parecer:   
   Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a matéria, objeto da presente emenda, conflita 
com a sistemática geral adotada para a elaboração do Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:28073 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 74 a seguinte redação:  
"Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo, eleitos dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema proporcional em  
cada Estado, Território e no Distrito Federal, na  
forma que a lei estabelecer." 
Justificativa: 
O Brasil adotou, durante muitos anos, o sistema distrital, que nada de bom  nos legou, a não ser 
eleições viciadas e marcadas pelo frontal desrespeito à vontade popular. 
O sistema distrital tem como característica precípua a extinção dos pequenos partidos, pois polariza, 
sempre as disputas entre correntes majoritárias. Assim vem ocorrendo na Inglaterra, nos Estados 
Unidos, na Alemanha, etc. 
O sistema proporcional vem sendo praticado entre nós com excelentes resultados, sendo de 
assinalar que a margem de fraude com os modernos métodos de apuração e com os sistemas 
computadorizados é ínfima, ou quase inexistente. Não vemos, assim, porque voltar aos erros 
pregressos com a evidente concentração de abuso do poder econômico e do clientelismo.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
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pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:28200 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao § 2o. do art. 74 do Substitutivo a seguinte redação:  
"§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais  
de sessenta Deputados". 
Justificativa: 
O equilíbrio político das bancadas estaduais é fator relevante na vida da Federação. 
O grande descompasso entre a representação de certos Estados mais populosos e outros de 
menores populações provoca, indiscutivelmente, sensível prejuízo para esses últimos quando do trato 
de questões que são de seu interesse ou cotejo com pretensões às vezes conflitantes e defendidas 
por aqueles. A redução do número máximo para sessenta, nos termos da Constituição vigente, 
melhor atende ao equilíbrio desejado no contexto federativo.  
Parecer:   
   Pretende a emenda reduzir o número máximo, fixado no § 2o. do art. 74, de 80 para 60 Deputados 
Federais.  
Cremos que o quantitativo fixado no Substitutivo está perfeitamente de acordo com o 
desenvolvimento populacional do País.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:28703 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao art. 74, seja dada a redação seguinte:  
Art. - A Câmara dos Deputados compõe-se de um  
mínimo de quatrocentos e oitenta e sete e um  
máximo de quinhentos deputados, eleitos, dentre  
brasileiros no exercício dos direitos políticos e  
que tenham atingido a maioridade, pelo voto  
universal, direto e secreto, em cada Estado,  
Território e no Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. - os deputados têm mandato de quatro  
anos, salvo dissolução da Câmara dos Deputados,  
quando, com a posse dos eleitos, se inicia uma nova legislatura.  
§ 2o. - A Justiça Eleitoral fixará o número  
de deputados, na proporção da população e de modo  
que nenhuma unidade territorial tenha menos de  
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quatro e mais e setenta representantes.  
§ 3o. - Com a exclusão de Fernando de  
Noronha, cada Território terá quatro deputados. 
Justificativa: 
Em todas as disposições que compõe o art. Buscou-se uma redação mais precisa, na forma e nas 
questões de fundo.  
Na fixação do número de deputados, respeitou-se a composição atual, deixando-se uma flexibilidade 
de ampliação até o máximo de representantes por unidade para setenta.  
A referência à maioridade, como requisito de elegibilidade, tem o mérito de transferir para a legislação 
ordinária o acompanhamento da evolução social quanto à questão.  
Não vejo a vinculação que se apregoa entre o sistema eleitoral ou misto, estou certo de que, qualquer 
destes adequar-se-á ao sistema parlamentar. A fixação acadêmica gruda-se ao fato de que os dois 
sistemas, historicamente, se acoplam  na Inglaterra.  
Com questões mais essenciais a serem definidas na Constituição, será mais sábio remeter a 
pendencia para a legislação ordinária.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:28770 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGOS 73, 74, 75 e seus PARÁGRAFOS TÍTULO V, CAPÍTULO I, 
SEÇÃO I.  
Os artigos 73, 74, 75 e seus parágrafos do Título V, Capítulo I, Seção I, DO CONGRESSO  
NACIONAL, passam a ter a seguinte redação:  
SEÇÃO I  
DA ASSEMBLÉIA NACIONAL  
Art. 73 - O Legislativo é exercido pela  
Assembleia Nacional, unicameralmente constituída  
por parlamentares com seus respectivos suplentes  
eleitos dentre os cidadãos maiores de dezoito anos  
e no exercício dos direitos políticos, por voto  
universal, direto e secreto.  
Art. 74 - O número de Deputados por Estado,  
Território ou Distrito Federal será estabelecido  
pelo Poder Eleitoral, proporcionalmente à  
população e para um mandato de quatro anos. 
Justificativa: 
Em todo o projeto de Constituição, as denominações e pertinências à Câmara dos Deputados, 
Senado Federal e Congresso Nacional, passam a sê-lo unicamente à Assembleia Nacional, 
Analogamente, onde se lê Justiça Eleitoral, leia-se Poder Eleitoral. 
Parecer:   
   O Constituinte TADEU FRANÇA, ao oferecer esta Emenda , preocupou-se em unicameralizar o 
Poder Legislativo, a exemplo de que sucede em vários países do mundo. Na justificação, propõe 
transformar a Justiça Eleitoral em Poder Eleitoral.  
Por não refletir o pensamento predominante na Comissão, somos por sua rejeição. 
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   EMENDA:28875 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 74  
Seja dada ao Artigo 74 a seguinte redação:  
Art. 74 A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo eleitos por voto igual,  
direto e secreto em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, através do sistema proporcional,  
conforme dispuser a lei. 
Justificativa: 
A representação federal deve assumir um cunho mais universal, não podendo ter as características 
de uma vereança. 
Já há países que, depois da experiência do voto distrital, vem verificando os seus inconvenientes, 
inclusive a questão relativa ao uso indevido do poder econômico, estão retornando ao Sistema 
proporcional. Ex. França. 
Não podemos nos submeter a experiências ultrapassadas, mormente quando estamos prestes a 
implantar no Brasil o parlamentarismo.  
O sistema proporcional valoriza o parlamento, reduz a influência do poder econômico e propicia o 
crescimento das grandes lideranças.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:28881 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   No título V, Capítulo I, Seção I, em seu Artigo 74, § 2o., substitua-se a expressão:  
"... tenha menos de oito e mais de oitenta Deputados..."  
por:  
"... tenha menos de oito e mais de sessenta Deputados..." 
Justificativa: 
No Brasil o êxodo rural e as migrações internas tem levado as grandes metrópoles, os grandes 
centros e os Estados mais ricos e industrializados a um crescimento desproporcional relativamente a 
outras Unidades da Federação. 
No século XXI teremos, segundo previsões, talvez, a cidade mais populosa do mundo, crescimento 
este devido, também, a deslocamento de populações de regiões pobres.  
O aumento quantitativo da representação parlamentar, além dos níveis em que encontra fixada, iria 
desestabilizar o equilíbrio inter-regional atualmente existente, enfraquecendo, consideravelmente, a 
representação dos Estados menos populosos.  
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Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:29097 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dê-se nova redação ao § 2o. do art. 74 do Substitutivo, suprimindo-se a expressão "para que  
nenhum Estado tenha menos de oito e mais de oitenta deputados". 
Justificativa: 
A emenda supressiva tem dois objetivos. Primeiro eliminar do texto expressões casuísticas que 
venham a se tornar obsoletas dentro de pouco tempo; segundo reconhecer o sentido da 
representação popular do voto proporcional. O Deputado é representante do povo e não dos Estados.  
Seja por um ou por outro argumento, o acolhimento da Emenda se impõe.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:29197 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
"Art. 74. ..................................  
§ 1o. Cada legislatura terá a duração de quatro anos;" 
Justificativa: 
No sistema presidencialista a Câmara Federal não é dissolvível.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:29198 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
"Art. 74. A Câmara Federal compõe-se de até  
quinhentos representantes do povo eleitos na forma  
estabelecida nesta Constituição, em cada Estado,  
Distrito Federal e territórios, através do sistema  
majoritário e proporcional, conforme disposto em lei complementar." 
Justificativa: 
A redação ora proposta visa dar maior concisão ao texto constitucional, pois que, o texto do 
substitutivo repete disposições já inseridas no projeto de Constituição.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:29470 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 74, § 3o.  
O § 3o., do art. 74, do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 74 - .................................  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá seis Deputados. 
Justificativa: 
A representação parlamentar dos Territórios Federais deveria ser a mínima estabelecida para Estado 
da Federação, tendo em vista o agravante de que os mesmos não dispõe de representante no 
Senado da República, todavia, essa representação deve ao menos se manter em número não inferior 
a seus deputados, sendo esse objetivo da presente emenda.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:29594 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
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DO LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  
DO CONGRESSO NACIONAL  
Art. 73. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara  
Federal e do Senado da República.  
Art. 74 A Câmara Federal compõe-se de representantes do povo eleitos por voto igual,  
direto e secreto em cada Estado, Território e no Distrito Federal, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos políticos, através de sistema misto, majoritário e  
proporcional, conforme disposto em lei complementar.  
§ 1o. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, será estabelecido  
pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com os ajustes necessários para que  
nenhum Estado ou o Distrito tenha menos de oito ou mais de oitenta Deputados.  
§ 3o. Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá quatro Deputados.  
Art. 75 - O Senado da República compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de  
trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos.  
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.  
§ 2o. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro  
anos, alternadamente por um e dois terços.  
§ 3o. Cada Senador será eleito com dois suplentes.  
[...] 
Justificativa: 
Por entendermos que o sistema presidencialista de governo é aquele que melhor condiz com a 
tradição federativa e republicana e as aspirações do povo brasileiro e, tendo em vista o momento 
atual vivido pelo País, apresentamos a presente Emenda visando a substituir a estrutura de governo 
criada pelo Projeto de Constituição.  
Considerando, porém, a necessidade de revisão do sistema presidencialista, adotado no País desde 
a Carta de 1891, procuramos elaborar um sistema de governo no qual haja um real equilíbrio entre os 
Poderes constituídos. 
Com esse intuito, procuramos preservar as conquistas do Poder Legislativo, previstas na proposta 
parlamentarista, mantendo, também, a disposição do Conselho de Ministros, que atribui ao Poder 
Executivo uma estrutura de decisão colegiada, elidindo, dessa forma, sério problema existente no 
sistema presidencialista vigente, o qual reside nas decisões pessoais ou individuais, adotadas quer 
por parte do Presidente da República, que por parte dos Ministros. Com a manutenção do Conselho 
de Ministros as decisões de Governo serão tomadas colegiadamente e, com isso, haverá a 
responsabilização coletiva de todos os membros do Executivo. 
Parecer:   
   A Emenda visa a restabelecer, no texto do Projeto de Constituição, o sistema presidencialista de 
governo.  
Com esse objetivo, a Emenda "sub examine" cria um sistema de governo fundado no equilíbrio dos 
Poderes constituídos, que exercem as funções estatais de legislar, executar e julgar.  
Inova, portanto, a Emenda, objeto de exame, com relação ao sistema atualmente vigente, na medida 
em que cria uma estrutura de governo fundada no equilíbrio dos Poderes Constituídos, combatendo, 
dessa forma, o presidencialismo imperialista, que tem vigido no Brasil desde a Constituição de 1891.  
Tendo por escapo, portanto, a implantação no novo Estado, a ser estruturado pela futura Carta 
Magna brasileira, do presidencialismo sob o modelo clássico, de inspiração americana, no qual o 
Legislativo, e Executivo e o Judiciário se equilibram, no exercício de suas funções típicas, por 
intermédio do sistema de "checks and balances" (freios e contrapesos), a Emenda mantém, na 
íntegra, as conquistas alcançadas pelo Poder Legislativo na estrutura parlamentarista esboçada no 
Substitutivo do Relator, aprimorando-as em alguns casos, como "Verbis gratia", a hipótese de 
denúncia de atos internacionais sobre direitos do homem, direito humanitário e as convenções 
internacionais do trabalho, a qual terá que ser aprovada pelo Congresso Nacional.  
Dessarte, com o objetivo primordial da criação de um sistema de governo baseado em Poderes 
fortes, interdependentes e harmônicos, a Emenda, objeto de análise, substituiu a atual espécie 
normativa, denominada decreto-lei, pela hipótese de apreciação do projeto de lei que disponha sobre 
matéria urgente ou de interesse público relevante no prazo de quarenta e oito horas, contadas da 
solicitação do Presidente da República (art. 94, § 4o.) A urgência ou interesse público relevante da 
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matéria poderá, também, motivar a convocação extraordinária do Congresso Nacional, pelo 
Presidente da República, para deliberar, em prazo sumário, sobre o projeto de lei.  
Ao eliminar o decreto-lei, a Emenda estabelece duas hipóteses de redução dos prazos de tramitação 
legislativa: o de quarenta e oito horas, nos casos de urgência ou de interesse público relevante, e o 
de quarenta e cinco dias, nas duas Casas, que deliberarão em sessão conjunta, quando assim o 
for solicitado pelo Presidente da República.  
Ao Senado da República, a Emenda atribui a competência de recomendar ao Presidente da 
República a exoneração de detentor de cargo ou função de confiança no Governo Federal, inclusive 
na administração indireta. A fórmula encontrada mantém a independência do Presidente, para o 
preenchimento de cargo ou função de sua confiança, porém confere, ao mesmo tempo, à Casa 
representante dos Estados-membros, componentes da Federação, cujos membros têm mandato 
popular, a faculdade de provocar o Presidente da República para rever o voto de  
confiança que depositou no detentor do cargo ou função na administração em geral.  
A preocupação da Emenda com o desempenho harmônico, pelos Poderes constituídos, das funções 
estatais, reflete-se na previsão do Conselho de Ministros incumbido de tornar colegiadas as decisões 
de Governo.  
A justificação da Emenda sintetiza, com perfeição, o seu intuito, merecendo, por conseguinte, ser 
transcrita:  
"Por entendermos que o sistema presidencialista de governo é aquele que melhor condiz com a 
tradição federativa e republicana e as aspirações do povo brasileiro, e, tendo em vista o momento 
atual vivido pelo País, apresentamos a presente Emenda visando a substituir a estrutura de governo 
criada pelo Projeto de Constituição.  
Considerando, porém, a necessidade de revisão do sistema presidencialista, adotado no País desde 
a Carta de 1891, procuramos elaborar um sistema de governo no qual haja um real equilíbrio entre os 
Poderes constituídos.  
Com esse intuito, procuramos preservar as conquistas do Poder Legislativo, previstas na proposta 
parlamentarista, mantendo, também, a disposição do Conselho de Ministros, que atribui ao Poder 
Executivo uma estrutura de decisão colegiada, elidindo, dessa forma, sério problema existente no 
sistema presidencialista vigente, o qual reside nas decisões pessoais ou individuais, adotadas quer 
por parte do Presidente da República, quer por parte dos Ministros. Com a manutenção do Conselho 
de Ministros as decisões de Governo serão tomadas colegiadamente e com isso, haverá a 
responsabilização coletiva de todos os membros do Executivo."  
A Emenda promove verdadeira depuração no sistema presidencialista vigente, porém, apesar do seu 
objetivo digno de louvar, não encontra respaldo na Comissão de Sistematização , e, portanto, deve 
ser rejeitada. 
 
   
   EMENDA:29869 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 74, § 2o., do Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização, a seguinte  
redação.  
Art. 74 - .................................  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Eleitoral, será estabelecido pela  
justiça eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais  
de sessenta Deputados". 
Justificativa: 
Característica de sistema federativo é o da proporcionalidade da representação política no 
Parlamento, proporcionalmente ao número de unidades federadas (no caso do Senado) ou à 
população (no caso da Câmara). 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 257  

 

Mas essa proporcionalidade não pode ser levada ao extremo de estabelecer desigualdades 
insuperáveis entre os entes púbicos que compõe a Federação. 
O limite máximo de 60 Deputados, vigente na Constituição atual, não deve ser aumentado, para não 
instabilizar ainda mais o já precário equilíbrio das forças políticas que compõem nosso regime 
federativo. 
Assim, é medida de alta prudência política , e até mesmo de simples bom senso, não alterar esse 
limite máximo, aumentando ainda mais o número de representantes dos Estados mais populosos, já 
que estes são simultaneamente, os que detém maior poderio tecnológico, econômico e cultura. 
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:30032 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Poder Legislativo  
Seção I  
Disposições Gerais  
Art. O poder de legislar reside no povo. A função legislativa é exercida, por delegação  
popular, pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  
Art. A Câmara dos Deputados detém a representação institucional do Povo e o Senado, a  
Estados-membros e do Distrito Federal.  
Art. A eleição de Deputados e Senadores far-se-á simultaneamente em todo o País, mediante  
sufrágio universal e voto popular, direto e secreto.  
Art. Não perde o mandato o Deputado ou Senador investido na função de Ministro de Estado.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:30045 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se as palavras "igual", "misto" e "majoritário" do Artigo 74, ficando assim redigido:  
Artigo 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos por voto direto e  
secreto em cada Estado, Território e no Distrito  
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Federal, dentre os cidadãos maiores de dezoito  
anos e no exercício dos direitos políticos,  
através do voto proporcional, conforme disposto  
em lei complementar. 
Justificativa: 
Reclama-se que o nosso País não tem tradições. Concordo, porque é uma verdade. O pior é que 
quando se está criando alguma tradição, aparece alguém para inovar. Este é o caso do VOTO 
DISTRITAL e MISTO, que é urna inovação danosa ao nosso direito eleitoral, que já está quase 
criando tradições quanto ao voto proporcional. No Brasil, o voto misto será um desastre. 
Parecer:   
   Aprovada na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:30135 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Do artigo 74, suprima-se a expressão "igual" após "voto" usando-se a expressão "universal". 
Justificativa: 
A expressão é mais consentânea com a Constituição pois, sobre a mesma não paira o debate de 
ordem alguma. 
Parecer:   
   Após os devidos estudos, somos pelo não acolhimento da proposição.  
Rejeitada, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:30254 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Caput do Art. 74  
Suprimir a expressão "misto, majoritário e"  
... do Caput do art. 74, passando a figurar com a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos por voto igual,  
direto e secreto em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, através do sistema proporcional,  
conforme disposto em lei complementar. 
Justificativa: 
Visa a presente emenda atender à democracia pluripartidária, evitando-se a bipolarização de 
partidos, como a que ocorreu nos vinte anos de autoritarismo.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
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pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:30610 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao artigo 74 e § 2o. a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos dentre cidadãos maiores de 18 anos e  
no exercício dos direitos políticos, pelo voto  
direto, secreto e proporcional, em cada Estado,  
Território e no Distrito Federal.  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
justiça eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou do Distrito Federal tenha menos de oito ou  
mais de sessenta Deputados. 
Justificativa: 
A Câmara Federal é a expressão da cidadania devendo, então, refletir as aspirações e interesses da 
população como um todo. Para que isto ocorra é fundamental que a eleição de seus membros se dê 
através de amplo debate dos problemas nacionais e não apenas locais. 
Evidentemente que as questões locais são importantes e devem também ser objeto de preocupação 
dos Deputados Federais, mas contam com foro local próprio mais adequado à sua discussão.  
Ao contrário, o voto distrital disponibiliza as eleições, desviando a discussão dos grandes problemas 
e temas nacionais para o âmbito do paroquialismo. 
Além do mais, o sistema distrital misto reforça a ação e interferência do poder econômico nas 
eleições e representa um entrave ao pluripartidarismo e o estrangulamento das minorias partidárias 
que dificilmente conseguirão representação nos vários distritos.  
Ao manter em sessenta o número máximo de Deputados Federais por Estado, pretendemos impedir 
um acirramento ainda maior dos desequilíbrios regionais.  
A ampliação do limite máximo de Deputados por Estado, sem um aumento no número global dos 
mesmos, só viria favorecer as regiões mais populosas que, coincidentemente, são as que já possuem 
maior influência.  
Parecer:   
   O parágrafo 2o. do artigo 74 do Substitutivo preceitua que o número de Deputados, por Estado ou 
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente À população, com os 
ajustes necessários para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de 
oitenta Deputados. A emenda do ilustre autor situa os quantitativos mínimo e máximo em, 
respectivamente, oito e sessenta, justificando os novos limites como medida de defesa da 
representação do Nordeste do País.  
O que se desejou, com a redação dada ao parágrafo 2o. do artigo 74, foi estipular regra mais 
consentânea com os interesses da população dos Estados populosos do Brasil, aumentando em vinte 
unidades o total das cadeiras reservadas na Câmara, o que constitui medida das mais justas e de 
inquestionável conveniência e que, a nosso ver, não causa prejuízo à representação do Nordeste do 
País, proporcionalmente, em maior número do que a representação conjunta daqueles Estados. 
 
   
   EMENDA:30810 PREJUDICADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator  
Título V - da Organização dos Poderes  
Capítulo I - Seção I  
Substitua-se o § 2o. do Artigo 74 pelo seguinte:  
§ 2o. - O número de deputados, por Estado,  
será estabelecido pela Justiça Eleitoral, para  
cada legislatura, proporcionalmente à população,  
com o reajuste necessário para que nenhum Estado  
tenha mais de sessenta ou menos de oito deputados. 
Justificativa: 
Durante todo o período republicano o equilíbrio da Federação foi mantido não só pela igualdade de 
representação dos Estados no Senado como pelas normas que limitavam a representação dos 
grandes Estados. Sem este princípio os pequenos do Nordeste teriam sido esmagados na defesa dos 
interesses regionais e mesmo o deslocamento da população para o Centro-Sul acarretou grave perda 
do poder político das regiões do Norte e Nordeste, por isso condenadas ao subdesenvolvimento. A 
Constituinte não pode iniciar a III República pelo Esmagamento da representação do Nordeste do 
País, o que constituiria uma ameaça à unidade nacional. 
Parecer:   
   O parágrafo 2o. do artigo 74 do Substitutivo preceitua que o número de Deputados, por Estado ou 
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente À população, com os 
ajustes necessários para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de 
oitenta Deputados. A emenda do ilustre autor situa os quantitativos mínimo e máximo em, 
respectivamente, oito e sessenta, justificando os novos limites como medida de defesa da 
representação do Nordeste do País.  
O que se desejou, com a redação dada ao parágrafo 2o. do artigo 74, foi estipular regra mais 
consentânea com os interesses da população dos Estados populosos do Brasil, aumentando em vinte 
unidades o total das cadeiras reservadas na Câmara, o que constitui medida das mais justas e de 
inquestionável conveniência e que, a nosso ver, não causa prejuízo à representação do Nordeste do 
País, proporcionalmente, em maior número do que a representação conjunta daqueles Estados. 
 
   
   EMENDA:30889 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado Art. 74  
Suprima-se do Projeto:  
Art. 74 - Suprima-se a expressão distrital misto. 
Justificativa: 
Transplantar experiências estrangeiras sem submetê-las à crítica das condições históricas brasileiras 
quase sempre redunda num fracasso político. Em quaisquer das suas modalidades, o voto distrital 
fortalece a atuação do poder econômico no processo eleitoral em detrimento da livre expressão do 
voto popular, além de criar currais eleitorais. 
Parecer:   
   Atendendo as ponderações do ilustre autor da Emenda, somos pela supressão da matéria 
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indicada.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:31429 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 74 do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara Federal compõem-se de  
representantes do povo eleitos por voto igual,  
direto e secreto de cada Estado, território e no  
Distrito Federal, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, através do sistema majoritário e  
proporcional, conforme lei complementar. 
Justificativa: 
Propomos a alteração na redação oferecida ao Art. 74, suprimindo a parte que dispõe sobre o 
sistema eleitoral misto.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que o sistema eleitoral muito foi adotado pelo Substitutivo em função 
da proposta da respectiva Subcomissão. 
 
   
   EMENDA:31495 REJEITADA 
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. 74, § 2o.  
Dê-se ao § 2o. do art. 74 a seguinte redação:  
Art. 74 - ..................................  
§ 2o. - Na composição do número de Deputados,  
proporcionalmente à população, a Justiça Eleitoral  
observará limite máximo de quatrocentos e oitenta  
e sete representantes do povo, com reajuste  
necessário para que nenhum Estado ou Distrito  
Federal tenha mais de sessenta ou menos de oito Deputados. 
Justificativa: 
Não podemos concordar que a nova Carta venha acolher dispositivo que fora o próprio equilíbrio da 
Federação, proporcionando o fortalecimento de Estados hegemônicos;  
Até que surjam dados definitivos que permitam projetar representatividade mais equânime, tanto em 
relação à população, quanto ao eleitorado, somos pela manutenção dos critérios atuais.  
Parecer:   
   Pretende a emenda reduzir o número máximo, fixado no § 2o. do art. 74, de 80 para 60 Deputados 
Federais.  
Cremos que o quantitativo fixado no Substitutivo está perfeitamente de acordo com o 
desenvolvimento populacional do País.  
Pela rejeição da emenda. 
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   EMENDA:31506 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   O § 2o. do art. 74 passa a vigorar com a seguinte redação:  
art. 74 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - O número de Deputados por Estado ou  
pelo Distrito Federal será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais  
de 60 Deputados. 
Justificativa: 
As representações atuais já mais do que suficientes para a composição da Câmara dos Deputado. 
Com o aumento de número nos Estados mais populosos os Estados de população mais rarefeita 
seriam altamente prejudicados pois os grandes justos poderiam representar a força política de muitos 
pequenos em detrimento dos interesses dos Membros da Federação com representação não 
numerosa.  
Parecer:   
   Pretende a emenda reduzir o número máximo, fixado no § 2o. do art. 74, de 80 para 60 Deputados 
Federais.  
Cremos que o quantitativo fixado no Substitutivo está perfeitamente de acordo com o 
desenvolvimento populacional do País.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:31650 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
Dê-se aos Capítulos I (Do Poder Legislativo)  
e II (Do Poder Executivo) ambos do Título V, a seguinte redação:  
[...] 
Seção II  
Da Câmara dos Deputados  
Art. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos, pelo sistema distrital misto,  
majoritário e proporcional, definido em lei  
complementar, dentre cidadãos maiores de vinte  
e um anos e no exercício dos direitos políticos,  
por voto direto e secreto em cada Estado,  
Território e no Distrito Federal.  
§ 1o. Cada legislatura durará quatro anos.  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado,  
Território e pelo Distrito Federal, será  
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estabelecido pela Justiça Eleitoral, para cada  
legislatura, observados os limites fixados em lei.  
[...] 
Justificativa: 
O texto ora proposto tem por objetivo principal, no capitulo concernente ao Poder Executivo, definir o 
sistema de governo e disciplinar o exercício das atribuições institucionais inerentes ao órgão 
depositário das funções executivas.  
Esta emenda consagra o regime presidencial, que tem sido, ao longo de nossa história republicana, 
uma das instituições características do sistema constitucional brasileiro. 
Com a proclamação da República, em 1.889, inaugurou-se, na prática das instituições brasileiras, a 
observância do modelo presidencial, sob cuja égide passou a estruturar-se o Estado. 
A crescente expansão dos poderes deferidos ao Presidente da República acentuou-se, 
progressivamente, a cada momento, até atingir, no ordenamento vigente, uma situação de quase 
absoluto desequilíbrio entre os Poderes do Estado, com a consequente degradação institucional do 
Legislativo e do Judiciário.  
O perfil autoritário da Carta Constitucional em vigor refletiu-se na centralização orgânica do Poder, a 
evidenciar a inquestionável supremacia do Executivo em face dos demais órgãos da soberania 
nacional.  
No presente momento histórico, em que se registra a inflexão do processo autoritário de Governo, 
torna-se imperioso pacificar o Executivo aos Poderes Legislativo e Judiciário, restabelecendo a 
formula clássica, divisada por Locke, Montesquieu e Benjamim Constant, de conter o poder pelo 
próprio poder, num sistema de harmonia institucional, de freios e contrapesos, que permita, na prática 
do Estado, o controle recíproco entre os poderes da República.  
Antes, porém, que isso ocorra, é de essencialidade inegável que se viabilizem, na ambiência de cada 
um dos Poderes do Estado, mecanismos de controle horizontal, que, atuando no plano inter ou 
intraorgânico, restrinjam a possibilidade da utilização abusiva do aparato governamental. 
A proposta, ora submetida à deliberação dos Senhores Constituintes, visa a tornar explicita a 
conformação triangular do poder, nela divisando, de um lado, o conjunto da cidadania (eleitorado), 
cuja vontade atua como fator de legitimação das instituições do Estado, e, de outro, o Legislativo e o 
Governo, que detêm o poder por delegação popular.  
A presença inafastável dessa tríade no processo governamental, tal como vem este disciplinado no 
texto proposto, assegura permanente e reciproco controle entre os detentores do poder, 
neutralizando, desse modo, o absolutismo estatal, personificado no Leviatã, tão incompatível com o 
regime democrático das liberdades públicas.  
É preciso salientar que o leitmotiv, inspirador desta proposição, guarda fidelidade estrita ao dogma do 
constitucionalismo clássico, que tinha, na Constituição, o instrumento jurídico essencial de limitação 
do poder político.  
O processo de racionalização do poder objetiva instituir, em bases jurídicas, limitações e controles 
sobre o exercício dessa suprema prerrogativa estatal. O poder absoluto, exercido dessa suprema 
prerrogativa estatal. O poder absoluto, exercido pelo Estado sem quaisquer restrições, inviabiliza, 
numa comunidade estatal concreta, a prática efetiva das liberdades públicas.  
Daí a razão desta proposta, que se inspira, fundamentalmente, na necessidade de preservar o 
equilíbrio e a estabilidade das relações do governo.  
Esta proposta, fiel à tradição republicana brasileira, concentra, no Presidente da República, a dupla 
condição de que ele, hoje, está investido: a de Chefe de Estado e a de Chefe de Governo.  
É preciso, neste ponto, relembrar o pensamento do eminente Senador Constituinte AFONSO 
ARINOS, sobre a questão do presidencialismo expresso em trabalho datado de 12 de maior de 1949, 
que ofereceu como relator da comissão especial da Câmara dos Deputados, criada para examinar a 
proposta da emenda constitucional, de autoria do saudoso Deputado RAUL PILA, que instituía o 
sistema parlamentar de governo: 
“...1º O presidencialismo é o sistema de governo que melhor corresponde às tradições e às condições 
do Brasil, assim como às tradições e condições da América. O parlamentarismo nunca foi, de fato, 
praticado no nosso país nem no nosso Continente, e quando o foi, nas formulas ou nas leis, nunca 
evitou o paternalismo, a ditadura virtual, o governo pessoal e concentrado, em suma.  
2º O parlamentarismo é incompatível como o federalismo, tal como este é concedido, praticado e 
necessário no Brasil.  
3º A emenda, não aceitando a contradição parlamentarismo-federação, instituiu o governo 
parlamentar ao mesmo tempo que manteve o controle do Judiciário sobre a ação do Parlamento, 
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dualismo desconhecido, nos termos em que foi estabelecido, e de dificílima senão impossível 
manutenção.  
4º Não é exato que o presidencialismo tenha preparado, mais que o parlamentarismo, o caminha à 
ditadura. 
5º Hoje nem dia o processo de formação das maiorias parlamentares (bloco majoritário ou coligação 
de minorias) não depende do sistema de governo, parlamentar ou presidencial, mas do fato de os 
grupos econômicos e trabalhistas se diferenciam em duas ou mais organizações partidárias. Nos 
países multipartidários, a posição política do Executivo é muito assemelhada, qualquer que seja o 
sistema de governo .  
6º A eficiência da ação social dos governos também não depende dos regimes.  
7º No Brasil devemos habituar-nos à prática da evolução, construtiva das instituições políticas, em 
vez de prosseguir no esforço das revoluções destrutivas, que recolocam permanentemente o 
problema da forma do Estado, sem nunca abordar as questões de fundo, que dizem diretamente 
respeito à vida do povo.  
Pelas razões acima sumariadas e pelos fundamentos que as precedem, somos pela rejeição da 
emenda parlamentarista” “(v. Estudo de Direito Constitucional”, pág. 110/111, 1.957, Forense).  
A proposta que ora apresentamos, fiel aos postulados do presidencialismo, não confere ao Poder 
Executivo uma estrutura dualista, que compartilhe as atribuições inerentes à Chefia de Estado e à 
Chefia de Governo entre o Presidente da República e outro órgão do Estado.  
O texto preconiza um Executivo unificado, em que as funções de Estado e de Governo acham-se 
concentradas no Presidente da República, que as exercerá com o auxílio dos seus Ministros, com ele 
reunidos em comunicação hierárquica. 
Para obstar, no entanto, o controle hegemônico do processo de governo, pelo Presidente da 
República, a proposta limita-lhe a ação política, prestigiando e fortalecimento, no plano institucional, e 
de modo expressivo, o Poder Legislativo. 
O texto da Emenda, inspirado pela necessidade de controlar, eficazmente, o exercício das atividades 
do Poder Executivo, introduz, nas relações político-institucionais entre o Presidente da República e o 
Congresso Nacional, inovação extremamente relevante: a censura parlamentar a Ministro de Estado, 
que ocupe Pasta Civil e a supressão de decreto do Executivo pelo controle da legalidade.  
A prerrogativa do Poder Legislativo de censurar Ministro encontra símile nas Constituições do 
EQUADOR (art. 87), da VENEZUELA (art. 153, 2º), da BOLÍVIA (art. 70) e do URUGUAI (art.  
147-148). 
Lembre-se, por oportuno, com o eminente ASSIS BRASIL que, “no governo presidencial não pé 
defeso adotar certos elementos úteis de sistema parlamentar...” (v. Anais da Assembleia Constituinte 
de 1934, vol., v, p. 115). O sistema presidencialista norte-americano adotou a aprovação prévia, pelo 
Congresso, das indicações dos Secretários de Estado.  
À analise do texto que ora submetemos à Assembleia Nacional Constituinte permite vislumbrar que, 
nele, se contem clara reação à  estrutura de poder singular na esfera do Executivo.  
E é neste ponto, precisamente, que reside um dos aspectos mais importantes da proposta inclusa, 
que institucionaliza mecanismos específicos de contenção do poder presidencial, ensejando ao 
Congresso Nacional uma decisiva participação no processo de governo.  
Os procedimentos da fiscalização estabelecidos nesta Emenda, disciplinadores das relações que se 
processam no plano interorgânico, entre o Executivo e o Legislativo, respondem à necessidade de 
solucionar, no domínio da Constituição e sob o império das regras que dela emanam, qualquer 
possível conflito institucional pelo controle do poder.  
Registre-se, por necessário, que a atribuição de legislar mediante decreto-lei, conferida ao Presidente 
da república, encontra limitações precisas no texto ora proposto, fundadas na própria 
excepcionalidade de que se reveste esse procedimento de formação da vontade estatal.  
A disciplina dessa competência presidencial extraordinária legitima a emendabilidade do decreto-lei, 
pelo Congresso Nacional e viabiliza a sua rejeição parcial, dentro de prazos queque restringem o 
poder presidencial. Suprime-se a possibilidade da aprovação ficta, tácita ou presumida do decreto-lei. 
Ainda mais: se este não for aprovado pelo Congresso Nacional, ficará o Presidente da República 
impedido de reeditá-lo no curso da mesma sessão legislativa.  
A nova disciplina constitucional do Poder Executivo, subjacente um novo modelo presidencial, que 
esta Emenda consubstancia, assenta-se, fundamentalmente, nos seguintes pontos: 

(1) Unidade da Chefia (Estado e Governo) na pessoa do Presidente da República; 
(2) Investidura no oficio presidencial por sufrágio universal e voto popular, direto e secreto, 
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(3) Mandato do Presidente da República limitado a um quinquênio, vedada a possibilidade de 
recondução para p período imediatamente subsequente; 

(4) Sujeição dos Ministros de Estado, titulares de Pasta civil, ao juízo de censura do Congresso 
Nacional, que se formalizará através de moção aprovada pelo voto da maioria absoluta dos 
congressistas. Se o Presidente da República não a vetar, a decisão congressual tornar-se-á 
vinculante, gerando, em consequência, a exoneração do Ministro censurado. Em caso de 
veto, a moção, desde que ratificada pelo Congresso Nacional pela maioria absoluta de seus 
membros, obrigará o Presidente da República, da competência extraordinária de legislar 
mediante decreto-lei; 

(5) Controle parlamentar estrito sobre o exercício, pelo Presidente da República, da competência 
extraordinária de legislar mediante decreto-lei; 

(6) Ampliação das garantias e prerrogativas pessoais dos congressistas, restaurando-se a 
inviolabilidade absoluta por opinião, palavra e voto; 

(7) Controle e fiscalização efetiva pelo Congresso da execução orçamentaria e da Administração 
Federal; 

(8) Comissão mista como instrumento desse controle de cada uma das Casas do Congresso e 
da fiscalização através do Tribunal de Contas; 

(9) Tribunal de Contas com ampliados poderes de polícia, investigação e diligencia, 
expressamente declarado como auxiliar do Poder Legislativo; 

(10)  Competência para o Congresso suspender a execução de decreto do Poder Executivo pelo 
controle da legalidade; 

(11) Atribuição do Congresso para recomendar ao Executivo a anulação de ato administrativo 
praticado com abuso de poder.  

Esta proposta, de outro lado, consubstancia a normação pertinente à responsabilidade do Chefe do 
Poder Executivo. 
Esta proposta encerra a disciplina normativa do tema referido, explicitado a dupla responsabilidade 
do Chefe do Poder Executivo da União, quer no plano político-administrativo, quer na esfera penal 
comum.  
O texto projetado identifica os valores políticos, éticos e jurídicos que a ordem constitucional deseja 
ver preservados. 
E define, ainda, a ordem procedimental a ser observada no processamento de denúncias formuladas 
contra o Presidente da República, terá, como hoje ocorre, o Senado Federal e o Supremo Tribunal 
Federal como os seus juízes naturais nos crimes de responsabilidade e nos ilícitos penais comuns, 
respectivamente. 
A proposta mantem o procedimento escalonado, que se dicotomiza em fases sucessivas, 
abrangentes do judicium causae (Senado Federal, nas infrações político-administrativas, e Supremo 
Tribunal Federal, nas infrações penais).  
Esta Emenda, ao dispor dobre o PODER LEGISLATIVO, procurou ampliar-lhe as prerrogativas de 
ordem institucional, buscando, desse modo, tornar efetivo o princípio da separação dos poderes. 
A necessidade de impor limitações jurídicas ao exercício do poder estatal e a exigência de preservar, 
em benefício da pessoa, o regime das liberdades públicas situam-se na gênese do processo de 
organização democrática e constitucional do Estado.  
O constitucionalismo, como processo e como movimento, projetando-se numa dimensão político-
jurídica, tornou-se responsável, a partir do século XVIII, pela instauração de uma ordem normativa, 
destinada a conter a onipotência do Estado.  
O controle do poder político, segundo adverte LOWENSTEIS, representa a matéria central de 
qualquer teoria da Constituição. 
A liberdade dos destinatários do poder, numa comunidade estatal concreta, decorre, 
necessariamente, da eficácia do sistema nela instituído, que estabeleça mecanismos de vigência 
sobre o processo de governo.  
A divisão do poder constitui princípio fundamental de limitação da autoridade estatal. Nela reside a 
garantia mesma de respeito e proteção às liberdades públicas. 
Não foi por outra razão que a Carta Imperial brasileira, de 1934, assinalou que a divisão dos Poderes 
Políticos constituía o “princípio conservados dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio de 
fazer efetivas as garantias, que a Constituição oferece” (v. art. 9º).  
Mais expressiva, ainda, foi a declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela 
Assembleia Nacional francesa, em 1789, pois enfatiza que não teria Constituição a Sociedade na 
qual a garantia dos direitos não estivesse assegurada e nem a separação de poderes determinada  
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(v. art. 16).  
O sentido democrático que deve inspirar o processo de consolidação de nossas instituições repele 
qualquer sistema que gere a concentração de poderes.  
Daí a necessidade, na esfera da divisão funcional do poder, de estabelecer um regramento 
constitucional que confira independência ao PODER LEGISLATIVO e permita aos membros nele 
investidos a vigilância sobre o exercício dos demais poderes da República. 
O PODER LEGISLATIVO constitui, em essência, o instrumento fundamental do governo 
representativo. 
É nele que se realiza, em plenitude, o principio reitor do Estado democrático, cujo poder deriva do 
justo consentimento dos governados.  
Assim, é imperioso dotar o Poder Legislativo, no Estado Brasileiro, de estrutura, garantias e 
mecanismos que o viabilizem a cumprir as três missões fundamentais para as quais instituído: 
legislar, representar e fiscalizar.  
Esta proposta objetiva dar concreção efetiva às preocupações que visam a tornar o LEGISLATIVO 
um poder verdadeiramente autentico.  
Finalmente pretendemos, com esta emenda, atender objetivamente às aspirações legítimas do povo 
brasileiro, que se manifestou com inéditas vibração e emoção em favor das eleições diretas para 
Presidente da República, e o fez no regime presidencialista.  
Não seria prudente que a Assembleia Nacional Constituinte, também nascida naquela memorável 
campanha, viesse a frustrar a vontade popular subtraindo dos brasileiros o direito de votar no Chefe 
de Estado e de Governo.  
O regime parlamentarista, além das já apontadas incompatibilidades com a realidade brasileira, traria 
mais uma semente de insatisfação pelo retorno ao sistema de eleição indireta para o Chefe de 
Governo, o que aos olhos do povo equivaleria à volta ao Colégio Eleitoral.  
Por último, convém registrar que, há pouco mais de vinte anos, o povo brasileiro manifestou-se pelo 
presidencialismo em consulta plebiscitaria com cerca de oitenta por cento de votos favoráveis a este 
sistema de governo. Aquela decisão histórico-institucional, enquanto não revista por outra e pelo 
mesmo processo, é vinculativa no sistema representativo das democracias e obriga, também e sem 
dúvida, o Poder Constituinte, sem o que de nada valerá a declaração preliminar de que todo o poder 
emana do povo.  
Parecer:   
   A Emenda "sub examine" propõe a implementação, no Brasil, do sistema presidencialista de 
governo.  
A sistemática de funcionamento do governo, criada pela Emenda, altera, profundamente, o modelo 
presidencialista, atualmente aplicado no Estado brasileiro, criando novas competências para o 
Presidente da República e Congresso Nacional, e reduzindo as funções do Senado Federal.  
Dentre as novas competências do Presidente da República encontram-se a de expedir regulamentos 
autônomos e a de vetar moção de censura, votada pelo Congresso Nacional.  
Dentre as novas competências do Congresso Nacional encontram-se a de examinar a legalidade dos 
regulamentos e atos expedidos pelo Executivo, a de aprovar moção de censura contra Ministro de 
Estado e a de ratificá-la, na hipótese de veto do Presidente da República.  
No que diz respeito ao processo legislativo, a Emenda recupera distinção, já existente em Cartas 
brasileiras anteriores, entre o processo de revisão e o de emenda à Constituição.  
Constata-se que no pertinente à competência legiferante do Presidente da República a Emenda foi 
pródiga, prevendo que o Chefe do Poder Executivo poderá expedir regulamentos autônomos, 
decretos leis, elaborar leis delegadas, iniciar o processo de revisão constitucional e o de emenda à 
Constituição, além de ter a competência privativa para propor projetos de lei sobre variadas matérias. 
Ao Presidente é facultado, ainda, solicitar ao Congresso Nacional, a redução dos prazos 
de apreciação dos projetos de lei de sua iniciativa.  
No tocante ao decreto-lei, especificamente, a Emenda prevê que a sua rejeição não implicará a 
nulidade dos atos e das relações jurídicas que se formaram durante a sua vigência, "restabelecendo-
se, integralmente, a eficácia dos atos legislativos, cuja aplicabilidade ficará suspensa em virtude de 
sua edição".  
Nenhuma inovação apresenta a Emenda no que diz respeito às funções administrativas e de Chefe 
de Estado, exercidas pelo Presidente da República, sendo mantida, portanto, a situação prevista na 
atual Constituição.  
Porém, com relação aos Ministros de Estado, o texto normativo, ora sob exame, reafirma a 
possibilidade de os titulares das pastas civis, à exceção do Ministro-Chefe do Gabinete Civil serem 
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exonerados por força de moção de censura aprovada pelo Congresso Nacional.  
Embora de conotação conciliadora a Emenda, ao adotar o sistema presidencialista de governo, não 
encontra eco na Comissão de Sistematização, em face do que, deve ser rejeitada. 
 
   
   EMENDA:32134 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 74  
- e ao seu parágrafo 2o. mantendo-se inalterado os demais parágrafos.  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo eleitos por voto igual, direto e secreto em  
cada Estado, Território e no Distrito Federal,  
dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no  
exercício dos direitos políticos, através de  
sistemas misto, majoritário e proporcional,  
conforme disposto em lei complementar.  
§ 1o. - .....................................  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais  
de sessenta Deputados.  
§ 3o. - ..................................... 
Justificativa: 
Entendemos indispensável que se fixe numericamente a composição da Câmara Federal. 
Por outro lado parece-se que, sob qualquer pretexto, não se deve por ocasião da elaboração da nova 
constituição alterar-se a composição da Câmara, no global e por Estado, por isso a sugestão de 
modificação do parag. 2º. 
Parecer:  
    As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
 
   EMENDA:32146 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dar ao Art. 74 e seu § 2o. a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de até  
quinhentos e quarenta e dois representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de 18 anos  
e no exercício dos direitos políticos, pelo voto  
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direto, secreto e proporcional, em cada Estado,  
Território e no Distrito Federal.  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de  
setenta e cinco Deputados. 
Justificativa: 
Queremos nos limitar, na presente emenda, a propor um novo teto de representantes na Câmara de 
Deputados – quinhentos e quarenta e dois (542) – e também um novo limite máximo de setenta e 
cinco (75) Deputados. Adeptos do voto proporcional, deixamos para fazer em outra emenda a 
justificação da rejeição do sistema distrital misto.  
Muito provavelmente, a Constituinte ratificará o sistema bicameral, o Senado Federal e a Câmara 
Federal como o sistema bicameral, o Senado Federal e a Câmara Federal como o Poder Legislativo. 
Nesse sistema, como ele vem sendo praticado no Brasil, os poderes da Câmara são também os do 
Senado, sendo que este tem atribuições especificas não sujeitas à aprovação da Câmara. Por isso, 
na pratica, os poderes e atribuições do Senado englobam e superam os da Câmara. 
A apresentação do Senado expressa fielmente o equilíbrio federativo com a eleição de três 
senadores, independente da população ou do eleitorado de cada unidade da federação. O Senado 
Federal tem uma representação estadual, é o próprio cerne da Federação. 
Já a Câmara Federal, expressão por excelência da cidadania, deveria ter em cada deputado a 
representação do mesmo número de cidadãos ou do mesmo número de habitantes. Ora, isso não 
acontece: em média, no Brasil cada deputado (dos atuais 487) representa na Câmara pelo Estado de 
São Paulo representa 503 mil habitantes (estimativa de 1/7/86). Nas demais unidades da federação 
os deputados representam menos que a média nacional. Isso é consequência direta do limite máximo 
de 60 deputados, estabelecido na Constituição, para representar um Estado na Câmara de 
Deputados, o que atinge de forma injusta e violenta o eleitor, o habitante, enfim a própria cidadania 
do Estado de São Paulo.  
Tivesse a Câmara de Deputados uma representação rigorosamente proporcional o Estado de São 
Paulo teria hoje 119 representantes. O limite máximo nunca existiu em nossas cartas políticas, tendo 
sido o resultado de emendas constitucionais casuísticas do período ditatorial. Graças a essa 
representação não proporcional, acarretando uma sub-representação de São Paulo vem se 
impedindo o acesso à Câmara de Deputados de um maior número de representantes das classes 
médias e urbanas e dos trabalhadores. A lista dos primeiros comprometidos com a luta democrática e 
popular, é a prova mais eloquente dessa firmação. Quanto mais justa no sistema federativo a 
representação proporcional dos Estados na Câmara de Deputados, mas aperfeiçoada estará a 
democracia. 
A presente emenda tem por objetivo corrigir parcialmente a sub-representação política mantida no 
Projeto ora em discussão na Comissão de Sistematização.  
Em 1982, o número de deputados era de 479. A população brasileira estimada em 1º/07/82 era de 
126.898.500 habitantes e em 1º/07/87 de 141.452.200. Portanto, houve nesse período um aumento 
de 11,47%. Se o número de deputados crescesse na mesma proporção teríamos: 479 x 11,47% = 
533,94 – 534. Como, pela Emenda Constitucional nº 25, o Distrito Federal passou a ter uma 
representação de 8 deputados, hoje o número pretendido pela presente emenda.  
Tendo em vista a manutenção de um mínimo de 8 deputados para os Estados e 4 para os Territórios 
e ainda um máximo de 75 deputados, o aumento para 542 deputados poderá proporcionar uma 
representação mais justa para a cidadania, com um aumento do número de deputados, para uma 
maioria de Estados, em torno de 12%, conforme o quadro abaixo: 
ESTIMATIVA 

ESTADO OU TERRITÓRIO POP. EST 
1º/07/87 

ATUAL C/ APROV. 
EMENDA 

DIF. 

27. São Paulo 
28. Minas Gerais 
29. Rio de Janeiro 
30. Bahia 
31. Rio Grande do Sul 
32. Paraná 

30.942.600 
15.099.700 
13.267.100 
11.086.600 
8.749.400 
8.530.000 

60 
53 
46 
39 
31 
30 

75 
60 
53 
44 
35 
34 

15 
7 
7 
5 
4 
4 
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33. Pernambuco 
34. Ceará 
35. Maranhão   
36. Goiás 
37. Pará 
38. Santa Catarina 
39. Paraíba 
40. Piauí 
41. Espirito Santo  
42. Alagoas 
43. Rio Grande do 

Norte 
44. Amazonas 
45. Mato Grosso do Sul 
46. Mato Grosso  
47. Sergipe 
48. Rondônia 
49. Acre 
50. Amapá 
51. Roraima 
52. Distrito Federal 

 

6.990.300 
6.122.500 
4.864.600 
4.638.800 
4.587.200 
4.235.800 
3.104.500 
2.517.900 
2.382.000 
2.302.800 
2.194.500 
1.842.800 
1.673.500 
1.580.900 
1.345.100 
981.800 
386.200 
232.400 
109.500 
1.683.700 

25 
22 
18 
17 
17 
16 
12 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
4 
4 
8 

28 
25 
20 
19 
18 
17 
12 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
4 
4 
8 

3 
3 
2 
2 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

TOTAL 141.452.200 487 542 55 

Os critérios utilizados para a obtenção do resultado final acima são, em linha geral, os mesmos 
utilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vale a pena também observar que o peso das diversas 
regiões do país na Câmara Federal permanece inalterável.  
Não é mais admissível que ultrapasse o momento constituinte que vive o Brasil sem ao menos corrigir 
parcialmente a deformação da representação popular. A aprovação da presente emenda significará 
sem dúvida, um avanço democrático para o nosso país.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:32147 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao "caput" do art. 74:  
Art. 74. A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos por voto igual,  
direto e secreto, dentre cidadãos no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema proporcional, em  
cada Estado, Território e no Distrito Federal. 
Justificativa: 
Tratar-se de consagrar constitucionalmente o sistema eleitoral proporcional, mais adequado à 
realidade política brasileira, suprimindo-se os dispositivos do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização que impõe o sistema distrital misto.  
Dê-se nova redação ao “caput” do Art. 74. 
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
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quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:32384 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. 74. A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema proporcional,  
voto direto e secreto, em cada Estado ou  
Território e no Distrito Federal. 
Justificativa: 
A adoção do voto distrital, prevista no art. 74 do Substitutivo do Relator contraria frontalmente os 
princípios democráticos fundamentais, expressamente declarados no preâmbulo do Substitutivo, 
segundo os quais as minorias terão representação proporcional no exercício do poder político.  
Com o voto majoritário (distrital) suprime-se, de fato a representação das minorias. Ainda que o 
sistema eleitoral seja misto, como previsto no art. 74 do substitutivo, ocorrerá a exclusão das minorias 
que só teriam direito de concorrer a 50% dos votos.  
Numa sociedade pluralista – e o art. 2º do substitutivo coloca como fundamento da República, entre 
outros princípios o “pluralismo político” cheia de contrastes e de interesses divergentes e 
contraditórios, o sistema proporcional é o único meio de assegurar a representação mais ou menos 
exata do eleitorado.  
Manter a tradição brasileira no voto proporcional, o único capaz de assegurar a representação de 
todas as correntes políticas e das minorias é condição essencial para a construção de uma 
democracia participativa e pluralista. 
O voto distrital, ainda que pelo sistema misto, leve inevitavelmente ao bipartidarismo de fato, o que 
contraria os princípios consagrados no Substitutivo segundo os quais o Brasil e um República 
constituída sob o regime representativo e tendo como fundamentos a soberania popular, a 
nacionalidade, a cidadania, a dignidade e o pluralismo político. 
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:32556 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Substitua-se, no artigo 74 do Substitutivo do Relator, a expressão "sistema misto" por "sistema  
distrital misto". 
Justificativa: 
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A presente visa manter no Substitutivo o sistema distrital constante do art. 97 do projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização, tendo em vista sua validade e oportunidade.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33038 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao Título V do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
[...] 
Seção IV  
Da Câmara dos Deputados  
Art. 79. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos por voto direto e  
secreto em cada Estado, Território e no Distrito Federal, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e  
no exercício dos direitos políticos, pelo sistema distrital misto, majoritário e proporcional,  
conforme o disposto em lei complementar, observadas as seguintes regras:  
I - a metade das cadeiras, no mínimo, será reservada à representação majoritária distrital,  
em votação de turno único;  
II - a representação proporcional processar-se-á mediante votação em listas nominais  
elaboradas pelos partidos, distribuídas as cadeiras segundo a ordem definida pela Convenção.  
§ 1o. Cada legislatura terá a duração de quatro anos, salvo dissolução da Câmara Federal,  
hipótese em que, com a posse dos Deputados após as eleições antecipadas, será iniciado um novo  
período quadrienal.  
§ 2o. O número de deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, para cada legislatura, proporcionalmente à população, com os ajustes  
necessários para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de oitenta  
deputados.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá quatro deputados.  
[...] 
Justificativa: 
Oferecemos, na presente Emenda, uma proposta de Organização da União Federal, estabelecendo.  
I – a estruturação dos órgãos básicos que a integram, 
II – O relacionamento reciproco entre eles (vale dizer, o “sistema de governo”). 
Os órgãos básicos que compõem a União Federal são: 
I – O Congresso Nacional, representando o Povo Brasileiro na diversidade de suas opiniões, de seus 
interesses e de suas ideologias.  
II – a Presidência da República, a Chefia de Estado, representando o Povo Brasileiro na sua unidade 
em torno dos valores nacionais e do consenso, quanto às regras e princípios do regime democrático, 
que tornam possível a coesão da sociedade política brasileira.  
III - O governo, órgão que, lastreando na maioria da opinião popular definida em eleições para o 
Congresso, dirige as políticas públicas, conduzindo a sociedade brasileira, 
IV – a Administração Civil, órgão técnico, permanente, profissional e partidariamente neutro, que 
aplica ordinariamente o ordenamento jurídico e executa as políticas públicas definidas pelo Governo, 
de forma igual e imparcial para todos, dentro da Constituição, dirigida superiormente pela Presidência 
da República,  
V – o Ministério Público, órgão da Administração Civil, dirigido superiormente pela Presidência da 
República, atuando junto ao Judiciário, para a defesa da ordem jurídica, da legalidade democrática, 
bem como dos interesses sociais e individuais indisponíveis., 
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VI – as Forças Armadas, órgão da Administração Militar, superiormente comandada pela Presidência 
da República, voltada para sua missão Constitucional de defesa dos valores da Pátria e das regras e 
princípios da democracia. 
Quanto ao relacionamento reciproco entre os órgãos (ou “Sistema de Governo”), propomos o 
parlamentarismo (sistema que vem sendo acolhida pelos trabalhos constituintes desde os relatórios 
das subcomissões e das comissões temáticas, até o Substitutivo do Relator), com base nos seguintes 
pontos. 
I – separação clara de atribuições entre  

a) A Presidência da República (Chefia de Estado), órgão o mais possível suprapartidário, 
voltado para a defesa dos calores nacionais e das regras e princípios democráticos, como o 
primeiro magistrado da Nação, arbítrio do jogo político e guarda da coesão nacional, dirigindo 
supremamente a Administração Civil, o Ministério Público e as Forças Armadas, e  

b) O governo, órgão político partidário, fundado na maioria de representação no Congresso, que 
dirige e conduz a política na sociedade, segundo os programas dos Partidos; 

II – a responsabilidade do Governo frente à maioria parlamentar, evitando que possa subsistir 
Governo sem o consentimento da maioria, 
III – o governo composto de uma coletividade de políticos, solidariamente responsável perante o 
chefe de Estado e perante a Câmara dos Deputados.  
Anexamos ao Título V, proposto, os artigos correspondentes a necessários à transição do 
presidencialismo ao parlamentarismo, para serem incorporados às disposições transitórias.  
Em síntese, a nossa preocupação com esta Emenda é chegarmos ao parlamentarismo – fórmula 
reconhecidamente superior do regime democrático – de forma progressiva e segura sem 
açodamentos nem provocações, para alcançarmos esse objetivo no prazo mais adequado, com o 
apoio do maior número possível de forças políticas e sem o risco do retrocesso já amargado na 
experiência de 1961 a 1963. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33157 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 74  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema proporcional,  
voto direto e secreto, em cada Estado ou  
Território e no Distrito Federal. 
Justificativa: 
Não obstante a existência do sistema distrital, puro ou misto, em vários países democráticos, o 
sistema proporcional é o único capaz de assegurar a representação de todos os interesses e de 
todas opiniões.  
Numa sociedade pluralista, cheia de contrastes e de interesses divergentes e contraditórios, o 
sistema proporcional é o único meio de assegurar a representação mais ou menos exata do 
eleitorado.  
A principal crítica que se faz ao sistema proporcional é que ela levaria ao esfacelamento e à 
proliferação dos partidos, dificultando a ação dos Governos. Além disso, segundo seus defensores, 
no sistema distrital haveria maior aproximação entre eleitos e representantes e a influência do poder 
econômico seria limitada. 
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A crítica e improcedente. A proliferação indiscriminada dos partidos está vedado pelo Projeto de 
Constituição que estabelece requisitos mínimos para seu funcionamento.  
Ao contrário do que se alega, a influência do poder econômico aumentaria no sistema distrital. Num 
universo mais restrito torna-se fácil a corrupção e a compra de consciência de votos. De outro lado, 
como já assimilaram vários estudiosos, o voto distrital tenderia a municipalizar a representação 
popular na Câmara Federal como evidente prejuízo para as instituições democráticas. Os temas e as 
reinvindicações locais iriam preponderar sobre as grandes questões nacionais que devem ser objeto 
das decisões do Poder Legislativo.  
Acrescente-se a esses argumentos a própria experiência histórica do Brasil, onde o voto proporcional 
foi adotado pela Revolução de 30 como om anteparo contra as distorções eleitorais da Velha 
República.  
No sistema proporcional, os eleitos foram em partidos, programas e ideias e não apenas em 
personalidades, como ocorre no voto distrital.  
Se os partidos ainda não cumprem as suas finalidades programáticas, se ainda não tem coerência 
orgânica e ideológicas na Câmara Federal é condição essencial para o estabelecimento de uma 
democracia  participativa e pluralista.  
O voto distrital, ainda que misto, leva inevitavelmente ao bipartidarismo de fato e em última a ditadura 
das maiorias.  
Um claro exemplo dos perigos do voto distrital pode ser constatado pelos resultados das recentes 
eleições para a Câmara dos Comuns (Eleição de 1987). O Partido Liberal, obteve 25% dos votos em 
todos o país e só elegeu 12 representantes. Pelo sistema proporcional faria quase 100 
parlamentares.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33236 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao "caput" do art. 74:  
"Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos por voto igual,  
direto e secreto, dentre cidadãos no exercício dos  
direitos políticos, pelo sistema proporcional em  
cada Estado, Território e no Distrito Federal. 
Justificativa: 
Trata-se de consagrar constitucionalmente o sistema eleitoral proporcional, mais adequado à 
realidade política brasileira, suprimindo-se os dispositivos do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização que impõe o sistema distrital misto. 
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33303 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao art. 74, "caput", a seguinte redação:  
"Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo, eleitos por voto igual,  
direto e secreto em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício de direitos políticos,  
através do sistema distrital misto, majoritário e  
proporcional, conforme disposto em lei complementar." 
Justificativa: 
O regime preconizado, segundo o sistema parlamentar, sob apreciação da atual Assembleia 
Constituinte, envolve, sem dúvida alguma, a representatividade constituída, que é restabelecido, 
através da presente emenda.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33447 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   O Art. 74 passa a ter nova redação acrescido  
de parágrafo. Em consequência, adite-se ao Art.  
6o. das Disposições Transitórias dois parágrafos,  
estabelecendo-se nova numeração.  
"Art. 74 - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de no mínimo, quinhentos e quarenta e dois  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo voto direto secreto e  
proporcional, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal.  
§ (...) A Fundação Instituto Brasileiro de  
Geografia e Estatística - FIBGE fará publicar, no  
Diário Oficial da União, no primeiro trimestre de  
cada ano de eleições para a Câmara dos Deputados,  
a estimativa das populações dos Estados  
brasileiros, no dia 31 de dezembro da terceira  
sessão legislativa de cada Legislatura.  
"Art. 6o. - ............................ 
§ 1o. - ................................ 
§ 2o. - Criados um ou mais estadas, o número  
de seus representantes será somado ao teto  
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estabelecido no "caput" do Art. 74 desta Constituição.  
§ 3o. - O dispositivo no Art. 74 passará a  
ter efeito a partir das próximas eleições à Câmara Federal. 
Justificativa: 
A presente emenda visa, inicialmente, alterar o caput do artigo, no que diz respeito ao 
estabelecimento de um teto de representantes na Câmara dos Deputados – quinhentos e quarenta e 
dois (542), no mínimo. A medida busca um princípio de coerência com o parágrafo segundo, que 
prevê um limite máximo de oitenta deputados por Estado, que merece o nosso apoio e foi objeto de 
uma emenda anterior.  
O não estabelecimento de um teto, ainda que seja mínimo, poderá provocar, no momento da 
distribuição, um decréscimo na apresentação de diversos Estados, e essa perspectiva poderá tornar 
inviável politicamente a aprovação do parágrafo 2º, que garantirá uma representação menos 
desproporcional na Câmara dos Deputados. 
A obtenção do teto ora proposto é baseada em dados oficiais que nos mostram que a população 
brasileira em 01/07/82 foi estimulada em 126.898.400 habitantes, elevando-se em 01/07/87 para 
141.452.200, com um aumento, á nível percentual, de 11,47%. O nº de deputados que em 1982 era 
de 479 ainda permanece. Se o número de deputados se elevasse na mesma proporção, teríamos: 
479 ainda permanece. Se o número de deputados se elevasse na mesma proporção, teríamos: 479 x 
11,47% = 533,94 = 534. Como pela Emenda Constitucional nº 25 o Distrito Federal passou a ter uma 
representação de oito deputados, hoje o número total deveria ser de 534 + 8 = 542. Elevado o teto, 
cada Estado terá acréscimo significativo na sua representação.  
É preciso, contudo, prevermos nas disposições transitórias como ficaria a situação dos novos 
estados, possivelmente a serem criados através de consulta popular. A fixação de 487 deputados não 
é e nem será mais condizente com a nova realidade, da mesma forma que o limite máximo de 60 por 
Estado é será incompatível com a representatividade dos cidadãos. É preciso resolver essa situação, 
pois se não o fizermos não corrigimos a deformação da representação popular.  
A Câmara dos Deputados, para representar de fato a vontade dos cidadãos, precisa levar em contar 
de que todos tem os mesmos deveres, e os mesmos direitos, devem ter especialmente, os mesmos 
direitos políticos e, por justiça, teoricamente, cada deputado deve representar o mesmo nº de 
cidadãos, o que ocorre hoje é um compressão de representação dos Estados maiores e um 
superdimensionamento da dos menores. O que buscamos na emenda é uma representação, mais 
justa, ainda que não inteiramente proporcional.  
A outra modificação da emenda diz respeito à representatividade em si mesma, no estabelecimento 
do voto proporcional, repudiando o sistema distrital misto, constante do Projeto. 
Segundo a tradição brasileira, o sistema eleitoral é tratado no âmbito do Capítulo do Poder Legislativo 
e é preciso obedecer ao que foi aprovado na Comissão especifica, que tratou da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo. O voto proporcional é muito mais adequado à nossa realidade, além 
de assegurar uma maior politização das eleições, ameaçada pelo paroquialismo do voto distrital. O 
Deputado Federal, representante do povo, está no Congresso para discutir as questões de âmbito 
nacional. Sem subestimarmos as questões municipais e/ou regionais, defendemos que essas têm os 
seus fóruns próprios, que são as Câmaras Municipais.  
Além disso, o sistema distrital misto representará um entrave ao pluralismo e o estrangulamento das 
maiorias partidárias que dificilmente conseguirão representação nos vários distritos.  
Parecer:   
   Após os devidos estudos, somos pelo não acolhimento da proposição, face ao excessivo 
detalhamento de sua formulação.  
Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:33517 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 276  

 

Dispositivo Emendado: Art. 74 "in fine"  
Dê-se a parte final do artigo 74, após a  
expressão "no exercício dos direitos políticos", a  
seguinte redação:  
"...pelo voto direto, secreto e proporcional,  
em cada Estado, Território e Distrito Federal". 
Justificativa: 
Procura-se garantir a representação partidária proporcional. Na verdade, o sistema eleitoral 
proporcional revelou-se no curso da história política dos povos o melhor instrumento para a 
realização democrática, assegurando a representação das minorias e, por esse meio, o pluralismo.  
Em contraposição a esse, o sistema distrital majoritário, uma inversão conservadora das classes 
dominantes, sufoca as manifestações inovadoras da sociedade, elimina os partidos de maior 
conteúdo ideológico, levando as atividades políticas ao bipartidarismo que, na verdade, mascara 
autentico unipartidarismo.  
Ainda há pouco, de passagem pelo Brasil, afirmava o escritor americano Gore Vidal, em entrevista à 
imprensa, que os Estados Unidos estavam reduzidos ao partido único, tamanha as similitudes, tal a 
identidade entre conservadores e democratas.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33684 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA; ADITIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO V  
Dê-se nova redação aos seguintes dispositivos:  
CAPÍTULO I - Do Poder Legislativo  
Art. 73 - O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso nacional, que se compõe da Câmara dos  
Deputados e do Senado Federal.  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de representantes do povo eleitos por voto igual,  
direto e secreto em cada Estado, Território e no Distrito Federal, dentre cidadãos maiores de 21  
anos e no exercício dos direitos políticos, através de sistema proporcional.  
§ 1o. Cada legislatura durará 4 anos.  
§ 2o. O número de deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com o ajuste necessário para que num Estado ou o  
Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de 60 deputados.  
Inciso I do art. 77:  
I - Aprovar ou não tratados, convenções, acordos e empréstimos internacionais celebrados  
pelo Presidente da República;  
V - aprovar ou suspender o estado de sítio e a intervenção federal;  
VIII - fixar para cada exercício financeiro a remuneração do Presidente da República e dos  
Ministros de Estado;  
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República, bem como apreciar os  
relatórios sobre a execução dos planos de governo;  
XV - aprovar ou rejeitar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e  
televisão;  
[...] 
Justificativa: 
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As emendas apresentadas visam adequar o Título V ao Regime Presidencialista, objeto de outra 
emenda. 
Suprimem-se, também, alguns dispositivos inadequados e incluem-se outros. 
A presente emenda adita e complementa outra emenda já apresentada sobre a Câmara dos 
Deputados e Senado Federal. 
Parecer:   
   A presente Emenda visa aperfeiçoar o texto do Substitutivo.  
O seu conteúdo, em linhas gerais, estão neste texto.  
Assim, somos pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33851 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 74, § 2o.  
Altere-se o número máximo de Deputados Federais, por Estado ou pelo Distrito Federal, para 
"sessenta". 
Justificativa: 
A quantidade proposta no texto do Substitutivo parece-nos excessiva, conduzindo à formação de 
Congresso grande demais, com comprometimento do princípio federativo, em detrimento 
preponderante para os Estados menos populosos”.  
Parecer:   
   A redação do texto do parágrafo 2o. do Art. 52 do Substitutivo só diverge em relação ao número de 
Deputados a serem eleitos. No Substitutivo prevê-se "oitenta" e nesta Emenda "sessenta".  
Assim, salvo melhor juízo, a matéria é conflitante e somos pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:33999 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 artigo 23 do Regime Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V a seguinte redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
Seção I  
Do Congresso Nacional  
Art. 73 - O Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos  
Deputados e do Senado Federal.  
Art. 74 - A Câmara dos Deputados compõe-se de até quinhentos representantes do povo, eleitos por  
voto igual, direto e secreto em cada Estado, Território e no Distrito Federal, dentre cidadãos  
maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos, através de sistema misto,  
majoritário e proporcional, conforme disposto em lei complementar.  
§ 1o. - Cada legislatura terá a duração de quatro anos, salvo dissolução da Câmara dos  
Deputados, hipótese em que, com a posse dos Deputados após as eleições extraordinárias, será  
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iniciado um novo período quadrienal.  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com os ajustes necessários para que nenhum 
Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de quatro ou mais de setenta Deputados.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá quatro Deputados.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos contemplam os aspectos de mérito 
do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro representatividade constituinte de seus signatários 
e a sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados tendo 
em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte, Senador José Richa e outros tantos ilustres membros desta Constituinte 
apresentaram, com a presente emenda, uma proposta global para o Título V, que abrange as 
disposições relativas aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  
Examinando referida proposta e louvando o esforço e a abnegação patriótica de seus ilustres 
mentores, verificamos  
que o nosso Projeto contempla a maioria das proposições lançadas por esse grupo constituinte de 
escol, razão por que o nosso parecer é pela sua aceitação parcial, uma vez atendida a maioria das 
respectivas sugestões pelo nosso Projeto. 
 
   
   EMENDA:34353 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 74 - § 2o.  
O § 2o. do art. 74 passa a ter a seguinte redação:  
"§ 2o. - O número de Deputados, num total de  
quatrocentos e oitenta e sete, por Estado ou pelo  
Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente à população, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado ou o  
Distrito Federal tenha menos de seis ou mais de  
sessenta Deputados". 
Justificativa: 
A melhor forma de distribuir corretamente pela média os Deputados Federais em função da 
população é diminuir o número mínimo para 6 por Estado.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:34566 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao caput do art. 74 e seu § 2o., do Substitutivo ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de até  
quinhentos e trinta deputados eleitos pelo voto  
direto e secreto, dentre cidadãos maiores de  
dezoito anos e no exercício dos direitos  
políticos, através do sistema misto, majoritário e  
proporcional, conforme dispuser a lei.  
§ 1o. - ............................. 
§ 2o. - O número de deputados por cada Estado  
e pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, para cada Legislatura,  
proporcionalmente à população, com reajustes  
necessários de forma que:  
a) nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha  
mais de setenta ou menos de oito deputados;  
b) nenhum Estado ou o Distrito Federal venha  
a sofrer redução de sua representação. 
Justificativa: 
Em primeiro lugar, ressalte-se a necessidade aritmética de ser fixado o número de cadeiras (ainda 
que como limite máximo) que comporá a Câmara dos Deputados, sem o que fica extremamente difícil 
a operacionalização do cálculo de representação das diversas bancadas.  
Por outro lado, houve por bem aumentar o número de representação nacional, inclusive o teto por 
estado, para atender, simultaneamente, àqueles de população expressiva, como São Paulo, por 
exemplo, e as unidades federadas que serão inevitavelmente criadas.  
Houve-se por bem, ainda, manter-se inalteradas as atuais bancadas como parâmetro de cálculo, para 
estabelecer-se o equilíbrio necessário entre as diversas representações, uma vez que a expressão 
“Reajustes” não condiciona um comportamento uniforme e definido de operação, o que pode levar a 
implicações desastrosas.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34904 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
 TÍTULO IV DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO I DA ORAGANIZAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA:  
[...] 
TÍTULO V  
CAPÍTULO I - DO LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  
DO CONGRESSO NACIONAL  
Art. 74  
§ 2o. - O número de Deputados por Estados,  
pelo Distrito Federal, ou por Território Federal  
Autônomo, será estabelecido pela Justiça Eleitoral  
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proporcionalmente à população, com os ajustes  
necessários para que nenhum Estado, Território  
Federal Autônomo ou o Distrito Federal, tenha  
menos de oito ou mais de oitenta Deputados.  
§ 3o............................  
Art. 75 - O Senador da República compõe-se de  
representantes dos Estados, Territórios Federais  
Autônomos e do Distrito Federal, eleitos pelo voto  
direto e secreto, segundo o princípio majoritário,  
dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos e  
no exercício dos direitos políticos.  
§ 1o. - Cada Estado, Território Federal  
Autônomo e o Distrito Federal, elegerá três  
Senadores, com mandatos de oito anos.  
§ 2o. - A representação de cada Estado,  
Território Federal Autônomo e do Distrito Federal,  
será renovado de quatro anos, alternadamente, por  
um e dois terços. 
Justificativa: 
Após quarenta e quatro anos de existência, não mais se justifica a manutenção do atual estatuto dos 
Territórios em relação a Roraima e Amapá.  
Ano momento em que o Distrito Federal ganha Autonomia Federativa, seria injusto deixar os atuais 
Territórios marginalizados da conquista do “status” de Território Autônomo entidade Federativa que 
os aproxima da condição de Estado, do ponto de vista da autonomia política legislativa administrativa 
e financeira.  
Trata-se da posição equivalente à do Distrito Federal, que se justifica pelo grau de desenvolvimento 
econômico e cultural alcançado pelas sociedades que vivem nos atuais Territórios.  
Seria injusta e intolerável discriminação manter os habitantes de Roraima e Amapá, jungidos a uma 
lei orgânica ditatorial, que inibe qualquer iniciativa mais ousada do Governador demissível “ad 
nutum”, dos Territórios em busca de soluções reclamadas pela população, em seu justo anseio de 
progresso e bem estar.  
A verdade é que o Governador, o único “biônico”, dos Territórios, não dispõe de autoridade suficiente 
para coordenar os trabalhos, o desempenho das diversas agências do Governo Federal que agem 
como se fossem Roraima e Amapá, serventias de Ministérios e Repartições da União.  
O tratamento igualitário dispensado ao Distrito Federal e aos Territórios Autônomos de Roraima e 
Amapá, abre as portas do progresso para p seu povo, enseja o surgimento e fortalecimento de 
lideranças e vai ao encontro das aspirações de autonomia da sua gente.  
A acolhida a esta emenda, está em sintonia com os ideais de descentralização Administrativa e 
Política, com o fortalecimento da Federação Brasileira, com o momento de democracia participativa, 
que inspirou e inspira as lideranças da Nova República, em seu justo anseio pela “reconstrução de 
nossa Pátria, sob a égide da liberdade e da Justiça Social”.  
Parecer:   
   Desde a Carta de 1934, exceto o período do Estado Novo, o Município é considerado como parte 
integrante do pacto federado e uma das originalidades das Constituições Brasileiras de 1934, 1946 e 
1967 é a divisão tripartida da competência nacional, que reserva parte desta competência ao 
município.  
Somos, portanto, pela aprovação da Emenda, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:34959 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se, no art. 74, a parte final, a  
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partir de "através de sistema misto...."  
Por: ... "através de sistema proporcional,  
sendo até metade da representação eleita em  
distritos, conforme dispuser lei complementar". 
Justificativa: 
A emenda visa a tornar claro que o sistema é proporcional. Somente a escolha dos eleitos – e não o 
número de representantes de cada partido – é parcialmente, feita em distritos.  
Parecer:   
   As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexistência de unidade de opinião sobretudo 
quanto a dois aspectos fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de Deputados por 
Estado. Nessas e em outras circunstâncias procuramos atender, em parte, às finalidades perseguidas 
pela proposição.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:00075 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o.do art. 56:  
"Art. 55 - O número de Deputados por Estado  
ou Distrito Federal será estabelecido pela Justiça  
Eleitoral, proporcionalmente à população, com os  
ajustes necessários para que nenhum Estado ou  
Distrito Federal tenha menos de oito Deputados." 
Justificativa: 
A redação dada pelo projeto determina que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha “menos de 
oito ou mais de sessenta Deputados”. O Japão, com mais ou menos a população do Brasil, já dispõe 
de cerca de mil Deputados. Não vemos logica na limitação máxima referida, principalmente num 
processo político dinâmico como o nosso.  
Objetivamos corrigir a super-representação de alguns estados em relação a outros mais populosos e 
de estrutura social, política e econômica muito mais complexa. É uma distorção que não pode 
continuar no sistema representativo brasileiro.  
Parecer:   
   A emenda, modificando a redação proposta para o parágrafo 2o. do artigo 56, objetiva suprimir o 
limite máximo (sessenta Deputados) para a representação popular dos Estados e do Distrito Federal 
na Câmara dos Deputados, mantendo apenas o limite mínimo (oito Deputados).  
Invoca o exemplo do Japão, que teria "cerca de mil Deputados" (na verdade são 511) para 
representar uma população sempre crescente. Seria o caso de lembrar a composição da Câmara dos 
Representantes dos Estados Unidos da América (país que tem o dobro da população japonesa), há 
muito tempo fixada em 435 membros.  
O certo é que esta é a oportunidade adequada para fixar a composição de nossa Câmara e para 
aumentar o número total de Deputados, face ao nosso crescimento populacional.  
A emenda não fixa esse número. Por outro lado, determina que o número de Deputados por Estado 
ou Distrito Federal será estabelecido proporcionalmente à população.  
Convenhamos, adotando o argumento da emenda 2p01863-7, que não é possível observar a 
proporcionalidade, sem a fixação de um número total de membros da Câmara.  
Pela rejeição, nos termos da Emenda No. 2P01863-7. 
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   EMENDA:00135 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: art. 56, § 2o.  
Art. 56 do Projeto de Constituição (A) passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 56 - A Câmara Federal compõe-se de 225  
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos  
maiores de vinte e um anos e no exercício dos  
direitos políticos, pelo voto direto, secreto e  
proporcional, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - O número de Deputados por Estado,  
Distrito Federal ou Território será estabelecido  
pela Justiça Eleitoral, segundo critério  
diretamente proporcional à população, na proporção  
de um representante para cada 500 mil habitantes,  
com os ajustes necessários à aproximação devida,  
de forma a que nenhum Estado tenha menos de 4 representantes.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha,  
cada Território elegerá 3 Deputados." 
Justificativa: 
Existe, indubitavelmente, séria distorção numérica relacionada à composição da Câmara Federal. Os 
Territórios e Estados menos populosos têm, em proporção a seu pequeno eleitorado, o que podemos 
chamar de super-representação. 
E absolutamente indispensável que nos detenhamos, com seriedade e bom-senso, no reexame 
dessa questão, pois, a continuarmos no mesmo compasso, a tese da proporcionalidade, sem dúvida, 
em pouco tempo nos levará a uma Câmara de proporções descomunais. E, o que é pior, cada vez 
mais inoperante. 
Precisamos obter uma fórmula que permita o máximo de equilíbrio, em termos de representação 
popular cameral. 
O objetivo primordial da medida é o de agilizar a atividade legislativa na Casa, uma vez que uma 
quantidade substancialmente menor de representantes propiciará melhor utilização dos recursos 
materiais e humanos da Câmara dos Deputados, em benefício do trabalho parlamentar. 
Contará, dessa forma, o Deputado com infraestrutura mais adequada, tanto do ponto de vista de 
espaço e de recursos administrativos, com influências positivas na qualidade e, mesmo, na 
quantidade de sua produtividade. 
Como informação adicional anexamos o quadro demonstrativo “População – Projeção IBGE”. 
 
 
 
População (Projeção IBGE para 1º de Julho de 1985) 
 

ESTADO/TERRITÓRIO DEPUTADOS POPULAÇÃO PERCENTUAL (a/b) PROPOSTA 
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ACRE  
AMAZONAS  
RONDÔNIA 
PARÁ 
MARANHÃO 
PIAUÍ 
CEARÁ 
RIO GRANDE DO NORTE 
PARAÍBA 
PERNAMBUCO 
ALAGOAS 
SERGIPE  
BAHIA  
ESPIRITO SANTO  
RIO DE JANEIRO 
MINAS GERAIS 
SÃO PAULO  
GOIÁS 
DISTRITO FEDERAL  
MATO GROSSO 
MATO GROSSO DO SUL 
PARANÁ 
SANTA CATARINA 
RIO GRANDE DO SUL  
AMAPÁ 
RORAIMA 
TOTAL 

8 
8 
8 
17 
18 
10 
22 
8 
12 
25 
9 
8 
39 
10 
46 
53 
60 
17 
8 
8 
8 
30 
16 
31 
4 
4 
487 

358 
1.728 
731 
4.201 
4.641 
2.430 
5.893 
2.126 
3.016 
6.776 
2.245 
1.287 
10.731 
2.287 
12.767 
14.600 
25.657 
4.453 
1.579 
1.480 
1.604 
8.074 
4.096 
8.486 
214 
104 
135.564(b) 

0,0264 
1,2746 
0,5392 
3,0989 
3,4234 
1,7925 
4,3470 
1,5682 
2,2247 
4,9983 
1,6560 
0,9493 
7,9158 
1,6870 
9,4176 
10,7698 
21,8767 
3,2847 
1,1647 
1,0917 
1,1832 
5,9558 
3,0214 
3,0214 
0,1578 
0,0767 
100,00 

0,53 
2,56 
1,08 
6,22 
6,88 
3,60 
8,73 
3,15 
4,47 
10,04 
3,32 
1,90 
15,91 
3,39 
18,97 
21,64 
43,97 
6,60 
2,34 
2,19 
2,37 
11,97 
6,07 
12,58 
0,31 
0,15 
- 
 

4 
4 
4 
6 
7 
4 
9 
4 
4 
10 
4 
4 
16 
4 
19 
22 
44 
7 
4 
4 
4 
12 
6 
13 
3 
3 
225 

Parecer:   
   Modificando a redação do caput e dos parágrafos 2. e 3. do artigo 56, a emenda propõe seja 
reduzido, para  
225, o número de Deputados Federais eleitos nos Estados e no Distrito Federal, e para 3, dos eleitos  
em cada Território, além de fixar a proporção de um representante para cada 500 mil habitantes e  
o limite mínimo de 4 deputados em qualquer Estado.  
Considerando o aumento da população e a criação de novos Estados, deve-se aumentar, e não 
reduzir, a representação do povo na Câmara dos Deputados.  
A aprovação da emenda resultaria que um Deputado Federal representaria 500 mil habitantes; 
atualmente ele representa em média 300 mil habitantes. Por conseguinte, diminuiria o índice de 
representatividade na relação de habitantes por deputado federal.  
Pela rejeição, nos termos da emenda Ulysses Guimarães (2P01863-7) 
 
   
   EMENDA:00298 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   TÍTULO IV CAPÍTULO I SEÇÃO I  
(Artigo 56, § 2o.)  
Dê-se ao parágrafo 2o. do artigo 56, a seguinte redação:  
"Art. 56 - § 2o. - O número de Deputados, por  
Estado ou pelo Distrito Federal, será estabelecido  
pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à  
população, com os ajustes necessários para que  
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nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha de oito  
ou mais de setenta Deputados". 
Justificativa: 
A presente emenda visa minimizar a desigualdade de voto que o atual Projeto de Constituição 
mantém para a Câmara dos Deputados, iludindo todos os primeiros básicos da representação 
nacional, de que se ocupa em outros de seus artigos. Isso significa que, devido a um processo 
eleitoral, a Câmara terá uma falsa representação democrática, somente superável se houver garantia 
da proporcionalidade por quociente único sobre a quantidade dos habitantes em cada um dos 
Estados, em todo o País. 
Contudo foi colocado um limite máximo de 60 Deputados, que, por si, descaracterizada o princípio da 
proporcionalidade.  
Para se ter uma ideia, um eleitor do Acre vale 22 eleitores em São Paulo. Outro exemplo, 8 milhões 
de eleitores em São Paulo deixam de ter representação na Câmara Federal. É uma grande injustiça 
que se faz com São Paulo.  
Com esta sugestão tenta-se chegar mais próximo da realidade de uma representação de 116 
Deputados, como seria justo. Isto entretanto, já agrada a bancada de São Paulo, mesmo não 
resolvendo o problema, mas se faz menos injustiça ao Estado sobre o qual se debruça tanta 
responsabilidade pelo progresso do País.  
Parecer:   
   A emenda visa elevar, de sessenta para setenta, o limite máximo de Deputados Federais, a serem 
eleitos nos Estados e no Distrito Federal, se forem os mais populosos do País, proporcionalmente à 
população.  
Convenhamos, adotando o argumento da emenda 2P01863-7, que não é possível estabelecer 
objetivamente a proporcionalidade sem a fixação de um número total, além da mera indicação dos 
limites máximo e mínimo, não há como admitir-se o critério adotado pela presente emenda.  
Pela rejeição, tendo em vista o acolhimento à emenda apresentada pelo ilustre e nobre Constituinte 
Ulysses Guimarães. 
 
   
   EMENDA:00359 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Altere-se a redação para:  
Art. 56. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, eleitos em cada Estado,  
Território e no Distrito Federal, através do  
sistema eleitoral definido em lei complementar.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. ...................................... 
Justificativa: 
Estamos retornando à redação do Art. 52 do Segundo Substitutivo do Relator.  
A redação do Substitutivo atual, é a seguinte;  
“A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos em cada Estado e Território 
e no Distrito Federal, através do sistema proporcional”.  
Conforme se verifica, a Comissão de Sistematização, apoiando inteiramente as minorias, alterou o 
texto anteriormente previsto, definindo com preceito constitucional, que não seria adotado o voto 
distrital misto, quando nos Relatórios da Subcomissão e da Comissão temáticas, como também no 
Primeiro Substitutivo do Relator, ficou explicitado que seria adotado o  “sistema eleitoral misto, 
majoritário e proporcional, conforme disposto em lei complementar”.  
O Segundo Substitutivo não explicita o voto distrital misto, porém deixa para ser decidido 
posteriormente.  
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Parecer:   
   O autor da emenda pretende que o sistema para eleição dos representantes do povo à Câmara dos 
Deputados seja definido em lei complementar.  
Mantemos o texto do art. 56 do Projeto de Constituição "A", que optou pelo sistema proporcional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00553 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA DO § 2o. DO ARTIGO 56.  
Dê-se ao § 2o. do Art. 56 a seguinte redação:  
art. 56 -....................................  
§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente ao nº de  
eleitores de cada unidade da federação., apurado  
mediante recadastramento eleitoral, a ser  
promovido antes da realizações de cada eleição. 
Justificativa: 
Impõe que a Nova República promova a extirpação de todo o entulho autoritário dos Governos 
Revolucionários, para que se restabeleça a democracia.  
Um deles foi o estabelecimento da desproporcionalidade de representação na Câmara dos 
Deputados. A Câmara dos Deputados, considera como a de representação do povo, não pode nem 
deve sofrer limitações de modo a valorizar mais o voto dos eleitores mais povoados. Todo voto deve 
ter igual valor. A origem da desproporcionalidade atual foi introduzida no Governo Geisel para 
assegurar a supremacia da antiga ARENA, prejuízo dos Estados mais politizados que tiveram sua 
representação diminuída e limitada. É necessário eliminar-se essa discriminação autoritária 
restabelecendo-se uma representação autentica do povo.  
Cabe ao Senado fazer a representação igualitária dos Estados, na Federação. 
Parecer:   
   A emenda propõe que o número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, seja calculado 
em relação ao número de eleitores em cada unidade da Federação.  
Tradicionalmente, aquele número tem sido estabelecido em proporção com a população (ver: 
Constituições de 1891, 1934, 1946 e 1967, e Emendas Constitucionais de 1965, 1977, 1982 e 1985), 
com a única exceção ocorrida com a Emenda Constitucional no. 1, de 1969, outorgada pela Junta 
Militar.  
Continuemos com a tradição constitucional brasileira. O número de Deputados deve ser fixado 
proporcionalmente à população.  
Além do número total, devem ser indicados os limites máximo e mínimo.  
Pela rejeição, face ao acolhimento da emenda no. 2P-01863-7. 
 
   
   EMENDA:00582 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 56  
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Dê-se ao artigo 56 do anteprojeto de texto  
constitucional a seguinte redação:  
"Art. 56 - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de representantes do povo eleitos pelo voto igual,  
direto e secreto em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, através do sistema do voto distrital misto." 
Justificativa: 
A presente emenda visa a assegurar também às eleições parlamentares o sistema distrital misto, por 
parecer-nos mais adequar-se as nossas necessidades de consolidação democrática. Sua adoção não 
trará prejuízos a quem quer que seja e mesmo os mais ardorosos defensores do voto proporcional 
podem reconhecer as grandes vantagens desse sistema, onde o eleitor tem direito a dois sufrágios: 
um para o candidato do distrito e outro para um dos candidatos “gerais”.  
Parecer:   
   A emenda propõe que os Deputados Federais sejam eleitos em conformidade com o sistema do 
voto distrital misto; o eleitor teria direito a dois sufrágios: uma para o candidato do distrito eleitoral e 
outro para um dos candidatos "gerais" Pela rejeição, nos termos do parecer à emenda  
no. 2P01600-6. 
 
   
   EMENDA:00670 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa aditiva  
Dê-se ao § 2o. do art. 56, a seguinte redação:  
"Art. 56 - ..................................  
§ 20. - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até 487 representantes do povo, cabendo à Justiça  
Eleitoral estabelecer proporcionalmente à  
população, o número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, com os ajustes necessários  
para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha  
menos de 8 ou mais de 60 Deputados. 
Justificativa: 
A emenda pretende limitar, na Constituição o número de Deputados, fixando como máximo o índice 
que hoje vigora.  
Aliás, nossas Constituições anteriores estabeleciam o número de representantes por unidade 
federada, proporcionalmente à população: um (1) para setenta mil (70.000) habitantes, em 1891; um 
(1) para cento e cinquenta mil (150.000) habitantes até o máximo de vinte (20), mais um para 
duzentos e cinquenta mil (250.000), em 1934 e 1946; pela Emenda Constitucional nº 17, de 1965, 
houve o aumento para trezentos mil (300.000) habitantes até vinte e cinco (25) Deputados e, a partir 
daí, um (1) para cada quinhentos mil (500.000), sendo que, em 1967, este último número foi ampliado 
para hum milhão (1.000.000). 
Na eleição de 1970, quando tínhamos 94.865.000 habitantes e 28.966.114 eleitores, a Câmara ficou 
com 310 representantes. O texto em vigor (art. 39) foi aprovado pela Emenda nº 25/85, que fixou em 
487 o número de Deputados, que era de 420, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 
1977. 
Na verdade, em um país com nossa explosão demográfica, não é possível vincular o número de 
membros da Câmara ao de habitantes ou de eleitores, este agora ampliado com o voto dos 
analfabetos. Nem se deve deixar para a lei ordinária definir a expressão numérica da representação 
para evitar as normais tentações de majoração e a maior facilidade em obtê-la.  
Em Portugal, a Constituição de 25/04/76 fixou o mínimo de 240 e máximo de 250 Deputados na 
Assembleia da República (art. 151).  
A Constituição Espanhola de 24/12/78 adotou o mínimo de 300 e o máximo de 400 Deputados  
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(art. 68).  
Ouço dizer, e no meu Estado foi instado a formular esta proposta, que a eficiência, funcionalidade e 
representatividade da Câmara tem declinado, na medida em que se amplia o número de seus 
componentes, o que poderá ocorrer se não fixamos, no texto, o máximo de representantes do povo.  
Além da óbvia sobrecarga de despesas, até a base física fica tumulada, já agora com quatro anexos, 
sem contar o desejo, em boa hora contido, de construir novo plenário, anexo de anexo, novas salas 
de Comissões, escadas rolantes, etc.  
Uma das formas de vencermos as dificuldades econômico-financeiras em que vivemos, ampliando 
recursos para imprescindível e urgente aplicação no campo social, é instauramos regime de 
austeridade e eficiência em todos os setores da administração pública.  
Os elevados índices de renovação das Casas Legislativas indicam a insatisfação que reina no seio de 
nossos representados. Se isto ocorre, ninguém se salvará ou se reelegerá aumentando o número de 
representantes, mais sim, pela confiabilidade conquistada no cumprimento de suas relevantes 
funções. 
Parecer:   
   A emenda modifica a redação do parágrafo 2o. do art. 56 apenas para manter a previsão, feita no 
texto constitucional vigente, do teto para o número total de representantes do povo na Câmara dos 
Deputados, conservando igualmente os limites atuais, mínimo (oito) e máximo (sessenta), de 
deputados por Estado ou pelo Distrito Federal.  
A inovação de prever um teto, sem fixar o número total de membros da Câmara, foi inculcada em 
1977 pelo "pacote de abril" (Emenda Constitucional n. 8), quando essa Casa passou a compor-se de 
até 420 membros. Esse teto foi elevado em 1982 para 479 (Emenda Constitucional n. 22 e em 1985 
para 487 (Emenda Constitucional n. 25).  
A emenda não fixa o número total; apenas mantém o teto atual (487 deputados federais), apesar do 
crescimento da população brasileira.  
Convenhamos, adotando o argumento da emenda 2P01863-7, que não é possível estabelecer 
objetivamente a proporcionalidade sem a fixação de um número total, além da mera indicação dos 
limites máximos e mínimo, não há como admitir-se o critério proposto pela presente emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00780 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do art. 56 do projeto  
de Constituição pela seguinte:  
"A Câmara dos Deputados compõe-se de até  
quatrocentos e oitenta e sete representantes do  
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de 18 anos  
e no exercício dos direitos políticos, por voto  
direto e secreto, em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal.  
§ 1o. - A eleição de dois terços (2/3) da  
representação de cada Estado, Território e do  
Distrito Federal será feita pelo sistema do voto  
distrital e um terço (1/3) pelo sistema do voto  
proporcional, nas condições estabelecidas em lei." 
Justificativa: 
Estamos criando, nesta Constituinte, um novo sistema de governo para o Brasil, que objetiva 
modernizar o Estado e estabelecer bases seguras para futura implantação do parlamentarismo puro.  
Esse objetivo só será alcançado com uma maior legitimidade da representação política e com o 
fortalecimento dos partidos.  
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O Congresso será convocado a assumir maiores responsabilidades políticas e a partilhar 
responsabilidades administrativas. Para tanto, a sua composição deve compreender representação 
legítima, que advém da perfeita integração do eleito com a sua comunidade.  
O voto proporcional, até agora exercido no Brasil, tem levado o Poder Legislativo ao descrédito, pela 
facilidade com que deputados mudam de partidos e negociam o voto sem ter de prestar contas às 
comunidades que os elegeram.  
A implantação do voto distrital misto, que se propõe, é o teste maior da Constituinte. Estou 
convencido de que os que a compõe estão preocupados em fazer um Constituição para o Brasil e 
não uma Constituição para der seus interesses circunstanciais.  
Parecer:   
   A emenda propõe que para dois terços (2/3) da representação de cada unidade da Federação a 
eleição seja realizada em conformidade com o sistema do voto distrital e para o terço restante de 
acordo com o tradicional sistema do voto proporcional.  
Pela rejeição, na forma do parecer à emenda no. 2P01600-6. 
 
   
   EMENDA:00931 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao "caput' do artigo 56 a seguinte redação:  
"Art. 56. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, eleitos em cada Estado e  
Território e no Distrito Federal, através  
de sistema eleitoral definido em lei.' 
Justificativa: 
A substituição proposta atende a qualquer sistema de governo, pois deixa para a legislação 
complementar definir o modo de escolha dos representantes do povo na Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   O autor da emenda pretende que o sistema para eleição dos Deputados Federais seja definido em 
lei ordinária.  
Mantemos o texto do art. 56 do Projeto de Constituição "A", que optou pelo sistema proporcional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00942 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substituam-se, no Título IV, Capítulo I,  
Seção I, no art. 56 § 1o. e na art. 57 § 1o. e  
2o., as palavras "Quatro" e "Oito" pela palavra "Cinco". 
Justificativa: 
A crise econômica, social e política que ora afeta a Nação Brasileira obriga-nos a uma reflexão maior 
sobre a oportunidade e necessidade de realização das eleições municipais, marcadas para o final do 
ano em curso.  
Importante é lembrar que a persistência – senão o agravamento – dos problemas enfrentados pelos 
brasileiros, malgrado as promessas e esforços dos poderes constituídos, tem dado causa a um 
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crescente desgaste das instituições e gatos políticos, avultando, entre estes, o da escolha, via 
eleições, dos representantes do povo.  
Esta é uma realidade que não podemos desconhecer e que devemos analisar, buscando as soluções 
mais adequadas, uma vez que a sequência, quase anual, de eleições, nestes últimos cinco anos, 
prolongar-se-á até 1990. 
O demonstrativo, a seguir, fala por si só.  
Em 1982 houve eleições para Governador; em 1983 para Presidente da República, via Colégio 
Eleitoral; em 1984 para prefeitos das capitais e em 1986 para Governadores e Parlamentares. São 
previstas, dentro do atual calendário, eleições em 1988, para prefeitos e vereadores e em 1990 para 
Governadores e Parlamentares e eleições para Presidente e Vice-Presidente da República.  
Vale ainda acrescer que as eleições municipais marcadas para 15 de novembro importariam em um 
incontornável recesso branco, tanto em relação ao Congresso Nacional, quando às Assembleias 
Legislativas.  
Esta inevitável ausência de parlamentares federais ou estaduais, atendendo ao chamamento de suas 
bases eleitorais, comprometeria, irremediavelmente, não só a elaboração, com prazos fixados na 
nova Constituição, como também a adaptação das Constituições Estaduais, pelas Assembleias 
Legislativas, às disposições constitucionais já vigentes.  
Tais ocorrências importariam no agravamento do descrédito que atinge nossas instituições 
democráticas, como ainda em grave problema institucional, pela desobediência de expressas 
disposições constitucionais, já nos moldes iniciais da sua vigência. Isto sem esquecer efeitos 
colaterais como o acirramento das divergências partidárias e das retaliações políticas, nesta fase tão 
grave da vida brasileira, em que se impõe uma conciliação nacional. Ou, também, a sangria dos já 
combalidos erários municipais, que a legislação vigente ainda não conseguiu coibir, bem como uso 
ostensivo e dispendioso da máquina estatal, buscando a vitória dos seus candidatos.  
Todos estes fatos levaram-nos a propor, através da fixação dos prazos dos atuais mandatos e dos 
mandatos futuros, a coincidência, a partir de 1994, das eleições, em todos os níveis.  
Assim os mandatos dos atuais perfeitos e vereadores somente seriam renovados em eleições a 
serem realizadas em 15 de novembro 1989, fixando-se com cindo anos o seu mandato e ocorrendo 
em 1º de janeiro de 1990 a posse dos eleitos. Esta renovação, a nível municipal, coincidirá com as 
eleições para Presidente e Vice-Presidente, fixando-se, portanto, em 5 (cinco) anos o mandato do 
atual e do futuro Presidente.  
Em 1990, com mandato de 4 (quatro) anos, eleger-se-iam os novos Governadores e Parlamentares 
Federais ou Estaduais.  
Com isso, teríamos eleições coincidentes e gerais, a partir de 1994, com a renovação de cinco anos, 
de todos os mandatos.  
Parecer:   
   A Emenda aumenta a duração de cada legislatura de quatro para cinco anos(art. 56, §1o.), reduz o 
mandato dos Senadores de oito para cinco anos(Art. 57, § 1o.) e determina que a renovação do 
Senado Federal será de cinco em cinco anos(Art. 57, § 2o.).  O autor propõe a coincidência, a partir 
de 1994, das eleições, em todo os níveis, o que não nos parece conveniente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00944 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se o § 2o. do Artigo 56 pelo seguinte texto:  
Art. 56 ............................. 
§ 2o. - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até 547 representantes do povo, e a representação  
por Estado ou pelo Distrito Federal é estabelecida  
proporcionalmente à população de forma a que  
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nenhuma dessas unidades tenha menos de 8 ou mais  
de 80 Deputados Federais. 
Justificativa: 
Obedecido o critério de que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos que 8 Deputados ou 
não ultrapasse 80, é indispensável que o texto constitucional fixe exatamente a representação 
parlamentar.  
Assim, torna-se imperioso fixar o teto máximo, mantendo o número mínimo da representação, na 
conformidade da presente emenda. 
Atualmente, o número de Deputados é de 487, devendo acrescentar-se os que vierem a ser eleitos 
pelo novo Estado de Tocantins e os 8 (oito) que completarão a representações dos dois Territórios 
(Amapá e Roraima), transformando em Estados, Com este acréscimo (16 novos parlamentares), 
teríamos a elevação para 503 deputados.  
Não sendo esta matéria dos novos Estados polêmica, conforme se tem verificado, é plausível concluir 
que a decisão da Constituinte será nesse sentido. Não sendo essa a decisão é evidente que a 
redação final do projeto de Constituição teria que corrigir o texto, com a dedução do número não 
acrescido.  
De outra parte, a representação parlamentar está defasada, obrigando o ajuste não tão completo 
quanto seria necessário, mas, pelo menos, como corretivo parcial dessa anomalia, o que nos levou a 
apresentar a emenda que ora justificamos, num total de 247 representantes.  
O aumento do número de deputados de um Parlamento, cujo gastos não ultrapassem 0,3% do 
Orçamento da União, vai beneficiar a população, ampliando sua representação e a ajustando melhor 
à realidade demográfica.  
Países da Europa, como a Itália, Portugal, França, Espanha, Alemanha Ocidental, Grã-Bretanha, 
Suécia, etc., ou Latino Americanos como a Argentina, Peru, Colômbia, Uruguai, Venezuela, etc., ou 
asiáticos como o Japão, tem representação em índice muito abaixo dos nossos cálculos, tendo em 
vista nossa população hoje de 135 milhões e calculada para 1990 em 150 milhões de habitantes. 
Vale, ainda, observar que o parágrafo 1º do artigo 12 das Disposições Transitórias assegura a 
irredutibilidade das atuais bancadas de qualquer Estado ou Território.  
Com estes dados e os que seguem em anexo à presente emenda, acreditamos que a Constituinte 
possa restabelecer em parte o equilíbrio quebrado que a Constituinte possa restabelecer em parte o 
equilíbrio quebrado com a representação atual e permitir que a distorção existente seja reduzida a um 
limite que consideramos o mínimo que pode ser adotado com medida de justiça às comunidades e 
regiões representadas no Legislativo.  
Parecer:   
   A emenda visa à previsão de um novo teto para o número total de representantes do povo na 
Câmara dos Deputados, e a elevação, de sessenta para oitenta, do limite máximo de Deputados 
Federais a serem eleitos nos Estados e no Distrito Federal, se forem os mais populosos no País. A 
Câmara passaria a compor-se de até 547 membros, o que significaria um acréscimo de até 60 
deputados.  
A Constituição de 1967 prescreveu que seria de sete o número mínimo de Deputados por Estado, e 
que o número de Deputados seria fixado mediante lei, em proporção com o número de habitantes. A 
inovação de prever um teto foi imposta em 1977 pelo "pacote de abril" (Emenda no. 8), quando 
a Câmara passou a compor-se de até 420 membros. Esse teto foi elevado para 479 (em 1982, pela 
Emenda no. 22) e para 487 (em 1985, pela Emenda no. 25).  
Adotando o argumento da emenda no. 2P01863-7, deve ser previsto um número total, além da 
indicação dos limites máximo e mínimo.  
Pela aprovação, nos termos da emenda apresentada pelo ilustre e nobre Constituinte Ulysses 
Guimarães. 
 
   
   EMENDA:00947 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
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Texto:   
   O § do Artigo 56 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 56  
§ 2o. - O número de Deputados por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
tenha menos de oito, ou mais de noventa Deputados. 
Justificativa: 
A garantia do princípio Federativo é estabelecida pelo Senado. A limitação do número de Deputados 
cria uma desproporção injusta na Câmara.  
A redação proposta é a mesma apresentada pelo pacote de abriu, elaborada na vigência do Regime 
de exceção.  
Não cabe repeti-la agora.  
O número de Deputados que pretendemos fixar através da presente Emenda é bem maior do que a 
proporção correta, que se situa em torno de 120 Parlamentares.  
É bom esclarecer que o aumento da bancada paulista não vai diminuir o número de Parlamentares de 
outros Estados, pois, com a aplicação do critério, apenas aumenta o número de Parlamentares na 
Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   A emenda visa elevar, de sessenta para noventa, o limite máximo de Deputados Federais a serem 
eleitos nos Estados mais populosos do País, proporcionalmente à população.  
Convenhamos, adotando o argumento da emenda n.2P01863-7, que não é possível estabelecer 
objetivamente a proporcionalidade sem a fixação de um número total, além de mera indicação dos 
limites máximo e mínimo; não há pois como admitir-se o critério proposto pela presente emenda.  
Pela rejeição, tendo em vista o acolhimento à emenda apresentada pelo ilustre e nobre Constituinte 
Ulysses Guimarães. 
 
   
   EMENDA:00951 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO FERNANDES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Imprima-se ao art. 56 do Projeto de Constituição a redação infra:  
"Art. 56. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, eleitos em cada Estado e  
Território e no Distrito Federal, através do sistema majoritário." 
Justificativa: 
O sistema parlamentar de governo é impraticável sem o voto distrital.  
Dentre as inúmeras vantagens do sistema distrital citaremos as seguintes:  
Produz governos estáveis, evita a pulverização partidária, aproxima o eleitor do candidato, coloca o 
representante numa dependência maior do eleitor do que do partido e favorece a função democrática, 
quando faz com nitidez emergir das eleições um partido vitorioso apto a governar pela maioria 
parlamentar de que dispõe. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que os representantes do povo à Câmara dos Deputados sejam eleitos através 
do sistema majoritário baseado em distritos eleitorais.  
Pela rejeição. na forma do parecer à Emenda no.2P01600-6. 
 
   
   EMENDA:00952 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO FERNANDES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Imprima-se ao art. 56 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 56. A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, eleitos em cada Estado e  
Territórios e no Distrito Federal; através de  
sistema eleitoral misto, majoritário e  
proporcional, conforme disposto em lei." 
Justificativa: 
O sistema eleitoral misto, proporcional e majoritário, que estamos propondo, é que o melhor se 
adapta ao sistema parlamentar de governo aprovado pela Comissão de Sistematização.  
Além disso, o sistema distrital misto oferece mais vantagens do que o proporcional.  
Desde a década de 1950 que os políticos lutam para a implantação desse sistema eleitoral no Brasil. 
Esperamos vê-lo introduzindo na nova Constituição brasileira.  
Parecer:   
   A Emenda propõe que os Deputados Federais sejam eleitos "através de sistema eleitoral misto, 
majoritário e proporcional, conforme disposto em lei".  
Alega que é "o que melhor se adapta ao sistema parlamentar de governo".  
Pela rejeição, na forma do parecer à Emenda no.2P01600-6 
 
   
   EMENDA:01113 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUILHERME PALMEIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 56 pelo seguinte:  
Art. 56 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
representantes do povo, eleitos em cada Estado e  
Território e no Distrito Federal, através do  
sistema definido em lei complementar. 
Justificativa: 
A definição do sistema de escolha dos Deputados não deve ser objeto de prescrição constitucional, 
mas sum de lei complementar, por uma série de prescrição constitucional, mas sim de lei 
complementar, por uma série de fundamentos de ordem jurídica, política e institucional.  
Em primeiro lugar, em decorrência do sistema de governo previsto no projeto, o parlamentarismo. 
Mudando-se o sistema de governo, deve ser deixar margem razoável de possibilidade de mudança 
do sistema eleitoral, na medida em que o voto proporcional,  tal como ocorre nos sistemas 
parlamentares que o adotam – como é o caso da Itália pode inviabilizar no Brasil a formação de 
maiorias parlamentares estáveis e, com isso, o próprio parlamentarismo. Se a prática eleitoral 
demonstrar isto, é contribuir para a inviabilização do parlamentarismo, não será necessário mudar a 
Constituição, mas apenas a lei complementar, para se adotar o modelo eleitoral necessário e cabível 
para a viabilização do sistema de governo.  
Em segundo lugar, deve-se ter em conta que o projeto da Comissão de Sistematização prevê que 
emendas constitucionais exigirão o voto de 2/3 da Câmara e do Senado, para que sejam aprovadas. 
Adotando-se a fórmula de definir o sistema eleitoral através de lei complementar, que exige apenas 
maioria absoluta, abrem-se perspectivas para que o método de escolha dos deputados possa ser 
adaptado às contingências do País, com muito maior facilidade do que sujeitando-o mudanças no 
texto constitucional.  
Não podemos adotar especificadamente nem o sistema majoritário, através do voto distrital, nem o 
sistema proporcional, nem o sistema misto, mas apenas deixar prevista na Constituição, a 
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oportunidade de que a Legislatura ordinária venha a realizar qualquer dessas opções, sem sujeitá-la 
ao texto constitucional. As razões institucionais para que se adote esta fórmula são óbvias e 
incontestáveis: evitar o imobilismo, a crise e a cristalização de um sistema cujo sucesso depende 
menos de fórmulas completas, acabadas e fechadas, do que da prática e da experiência política que 
só o tempo poderá adequar a realidade do País.  
Parecer:   
   O autor da Emenda pretende que o sistema para eleição dos Deputados Federais seja definido em 
lei complementar.  
Mantemos o texto do artigo 56 do Projeto de Constituição "A", que optou pelo sistema proporcional.  
Pela rejeição, nos termos da Emenda no. 2p01863-7. 
 
   
   EMENDA:01377 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: art. 56  
Dê-se ao art. 56, do Projeto de Constituição,  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. A Câmara Federal compõe-se de até  
quinhentos e quarenta representantes do povo,  
eleitos dentre cidadãos maiores de dezoito anos e  
no exercício dos direitos políticos, em cada  
Estado, Território e no Distrito Federal.  
§ 1o. Cada legislatura terá a duração de  
quatro anos, salvo dissolução da Câmara Federal,  
hipótese em que, com a posse dos Deputados após as  
eleições extraordinárias, será iniciado um novo  
período quadrienal.  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com os ajustes necessários para que nenhum Estado  
ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais  
de setenta e cinco Deputados. 
Justificativa: 
A alteração da disciplina constitucional, no tocante ao número de Deputados Federais, é um 
imperativo de justiça e uma questão de coerência.  
Numa Constituição que adota, no plano nacional, o Poder legislativo bicameral, isso somente tem 
sentido diante do pressuposto de que o Senado representa a pessoa jurídica Estado Federado, 
enquanto a Câmara dos Deputados representa a população de cada Estado.  
Como todos os Estados são iguais perante a União, todos os Estados (enquanto pessoas jurídicas) 
devem ter a mesma representação. É por isso que o número de Senadores é igual em todos os 
Estados.  
Parecer:   
   A emenda visa à previsão de um novo teto para o número total de representantes do povo na 
Câmara dos Deputados, e a elevação, de sessenta para setenta e cinco, do limite máximo de 
Deputados Federais a serem eleitos nos Estados e no Distrito Federal, se forem os mais populosos 
do País. A Câmara passaria a compor-se de até 540 membros, o que significaria um acréscimo de 
até 53 deputados.  
A Constituição de 1967 (Artigo 41, parágrafo 2. e 4.) prescreveu que seria de sete o número mínimo 
de Deputados por Estado, e que o número de Deputados seria fixado mediante lei, em proporção 
com o número de habitantes.  
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A inovação de prever um teto foi inculcada em 1977 pelo "pacote de abril" (Emenda Constitucional n. 
8), quando a Câmara passou a compor-se de até 420 membros. Esse teto foi elevado em 1982 para 
479 (Emenda Constitucional n. 22) e em 1985 para 487 (Emenda Constitucional n. 25).  
A emenda não fixa o número total; apenas prevê um novo teto: 540 membros.  
Convenhamos, adotando o argumento da emenda 2P01863-7, que não é possível estabelecer 
objetivamente a proporcionalidade sem a fixação de um número total, além da mera indicação dos 
limites máximo e mínimo, não havendo como admitir-se o critério proposto pela emenda.  
Pela rejeição, á vista da aprovação da emenda n. 1863/7. 
 
   
   EMENDA:01600 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Inclua-se como Seção I, passando a atual para  
Seção II e dando-se novo número às demais,  
dispositivo (art. 55) com a seguinte redação:  
"Art. 55 - As eleições para as Casas  
Legislativas brasileiras obedecerão à forma  
distrital mista, sendo que metade dos  
parlamentares serão eleitos pelo sistema  
majoritário e metade pelo sistema proporcional,  
cabendo à lei definir os critérios de fixação dos  
distritos eleitorais."  
Em consequência, deverá ser adotada a redação  
que se segue para o art. 56:  
"Art. 56 - A Câmara dos Deputados compõe-se  
de representantes do povo, eleitos em cada Estado  
e Território e no Distrito Federal, através do  
sistema previsto no "caput" do art. 55 desta Constituição." 
Justificativa: 
A presente emenda, se aprovada, ensejará às Casas Legislativas brasileiras contar com 
representantes de todas as regiões, segundo o seu âmbito, tornando efetiva a vinculação do 
representante a sua base eleitoral, no que diz respeito ao distrital. Teriam, igualmente, a já existente 
representação proporcional, cuja eficácia de atuação/vinculação se completa com a primeira parte da 
proposta.  
Parecer:   
   A Emenda determina que os parlamentares federais sejam eleitos pelo sistema majoritário e pelo 
sistema proporcional, distribuídas as cadeiras em cada Casa do Congresso Nacional em quantidades 
iguais pelos referidos sistemas.  
O Projeto de Constituição "A" optou pela eleição proporcional. O ideal seria deixar a fixação de 
critérios para a lei complementar.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01753 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do artigo 56 a seguinte redação:  
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"§ 3o. O Território de Fernando de Noronha  
terá um Deputado; os demais territórios elegerão,  
cada um, quatro deputados". 
Justificativa: 
É necessário corrigir a incoerência no § 3º do artigo 56 que exclui da representação no Poder 
Legislativo Federal, os eleitores do Território de Fernando de Noronha.  
Segundo o Projeto, “a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, 
visa a constituir um sociedade livre, justa e solidária, e tem como fundamentos a soberania, a 
cidadania, a dignidade das pessoas e o pluralismo político” (artigo 1º). “Data vênia” não se pode falar 
em cidadania como fundamento de uma sociedade política, quando se exclui da participação no 
Governo parcela do povo.  
A Câmara dos Deputados é composta de representantes do povo, diz o “caput” do artigo 56 
Representantes de todo o povo sem exclusão de qualquer parcela. O povo do Território de Fernando 
de Noronha, por direito e por justiça, por princípio e por equidade deve, como todo o povo brasileiro, 
ser representado na Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   A emenda contempla o Território de Fernando de Noronha com o direito de eleger um 
representante de sua população para a Câmara dos Deputados, enquanto os demais Territórios  
elegerão, cada um, quatro Deputados Federais.  
Com objetividade, é preciso reconhecer que o Território de Fernando de Noronha ainda não reúne um 
mínimo de condições e de eleitores para usufruir tal condição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01800 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dar ao art. 56 e seu § 2 a seguinte redação:  
Art. 56 - A Câmara dos Deputados compõe-se de  
até quinhentos e cinquenta representantes do povo,  
eleitos em cada Estado e Território e no Distrito  
Federal, através do sistema proporcional.  
§ 2 - O número de Deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, no ano anterior às eleições,  
proporcionalmente à população, com os ajustes  
necessários para que nenhum Estado ou o Distrito  
Federal tenha menos de oito ou mais de oitenta  
Deputados. 
Justificativa: 
I – O teto máximo de 550 representantes para a Câmara dos Deputados.  
Obedecido o critério de que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos que o limite mínimo de 
oito (08) deputados ou não ultrapasse o limite máximo de oitenta (80) deputados, estamos de acordo 
que a Justiça Eleitoral calcula o número de deputados por unidade da federação, proporcionalmente 
à população, desde que o texto constitucional fixe de antemão qual e o teto máximo de 
representantes do povo para a Câmara dos Deputados.  
É inconveniente que a Assembleia Nacional Constituinte deixe de fixar esse teto máximo como ocorre 
no art. 56 do Projeto elaborado pela Comissão de Sistematização, ficando essa competência para a 
Justiça Eleitoral. Conhecemos a sabedoria com que o Colendo Tribunal Superior Eleitoral tem 
solucionado complexas questões referentes à legislação eleitoral, mas nos parece que cabe 
primordialmente, aos constituintes fixar o teto máximo de deputados de uma Casa cujo 
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funcionamento, problemas e necessidades lhe são familiares. Abdicar dessa decisão seria estranho e 
contraditório.  
Por outro lado, a Justiça Eleitoral estaria diante de uma indeterminação: excetuadas as unidades da 
federação às quais são atribuídos os limites mínimos e máximo, por definição constantes, oito (08) e 
oitenta (80), aos demais Estados, mantida a proporcionalidade em relação a população, poderiam ter 
números variáveis de representantes de acordo com um teto máximo também variável (x, y ou z) que 
a Justiça Eleitoral arbitrariamente venha adotar.  
Somos inteiramente favoráveis a que o constituinte fixe esse teto máximo e que ele seja de 
quinhentos e cinquenta (550) representantes, conforme propõe a presente emenda, pelas seguintes 
razões.  

1. Atualmente o número total de deputados é de quatrocentos e oitenta e sete (487). O 
plebiscito previsto no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias, 
aprovado pela Comissão de Sistematização, provavelmente terá como resultado a criação do 
Estado de Tocantins. O § 4º desse art. 61 determina que em 15 de novembro de 1988 sejam 
eleitos oito (8) deputados federais pelo novo Estado, elevando-se, portanto, o número de 
deputados para quatrocentos e oitenta e sete (487) mais oito (08) igual a quatrocentos e 
noventa e cinco (485).  

2. A Comissão de Sistematização aprovou também a transformação dos Territórios do Amapá e 
Roraima em Estados pelo art. 62 do mesmo Ato das Disposições Constitucionais Gerais e 
Transitórias. O § 1º do referido art. 62 prevê a instalação desses Estados com a posse dos 
governadores em 1990. Devemos, portanto, prever a possibilidade de mais um novo 
acréscimo de oito (08) deputados quatro (04) pelo Amapá e mais quatro (04) por Roraima, 
caso sejam transformados em Estados. Com isso o número total de representantes pode ser 
elevado para quatrocentos e noventa e cinco (495) mais oito (08) igual a quinhentos e três 
(503). 

3. Caso o novo limite máximo de oitenta (80) deputados, proposto pela presente emenda, venha 
a ser aprovado no Plenário, o número total de Deputados poderia chegar a quinhentos e três 
(503) mais vinte (20) igual a quinhentos e vinte e três (523).  

4. A esse número de quinhentos e vinte e três (523) deputados devemos adicionar mais vinte e 
sete (27) (totalizando quinhentos e cinquenta (550)) com a finalidade de: 
a) Atender ao nosso deliberado propósito de manter praticamente inalterável o atual peso 

das diversas regiões do País no que diz respeito ao número de seus representantes na 
Câmara dos Deputados. É evidente que isso só será possível aumentado o número de 
deputados para todos aqueles Estados aos quais não foi atribuído nem o limite mínimo, 
nem o limite máximo;  

b) Garantir para qualquer Estado e o Distrito Federal não só o mínimo de oito (08) 
deputados federais, mas também a irredutibilidade da atual representação parlamentar. 

II - A elevação do teto para 550 deputados. 
Muitos constituintes se preocupam com a elevação do teto máximo para um número superior aos 
atuais quatrocentos e oitenta e sete (487) representantes, alegando que isso não seria bem recebido 
na opinião pública em função da baixa popularidade da classe política. 
É necessário examinar essa questão com mais profundidade para que esse tipo de argumento não 
prevaleça, pois ele é o resultado de uma sistemática campanha contra a classe política promovida 
pelos setores mais conservadores da sociedade. Tenham através de todos os meios de influenciar a 
opinião pública para formar uma imagem negativa do político, em especial do parlamentar. Sonham 
em retornar ao passado ditatorial, contrapondo-se à crescente democratização do País. 
O atual processo de elaboração da nova Constituição tem demonstrado sobejamente que é na atual 
Assembleia Nacional Constituinte onde o melhor tem ecoado as reinvindicações populares e o clamor 
da Nação Tradicionalmente é junto ao Congresso Nacional e ao Poder Legislativo onde sempre o 
povo encontrou uma porta aberta para ser ouvido.  
O aumento do número de deputados de um Parlamento, cujos gastos não ultrapassam os 0,3% do 
Orçamento da União, longe de prejudicar o povo, vai sim beneficiá-lo ao ampliar a sua representação.  
Pela presente emenda um deputado representa em média duzentos e setenta mil habitantes (é o 
resultado aproximado da divisão de cento em cinquenta milhões de habitantes, população estimada 
para 1990, por quinhentos e cinquenta (550) cadeiras na Câmara dos Deputados).  
Isso não é nenhum “exagero” se compararmos a Itália, Portugal, França. Espanha, Alemanha 
Ocidental (RFA), Grã-Bretanha, Suécia, etc., onde um deputado representa um número de habitantes 
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bem maior. O mesmo ocorre em vários Países da América Latina, como na Argentina, Peru, 
República Dominicana, Colômbia, Costa Rica, Uruguai, Venezuela, etc.  
Próximos à media proposta pela presente emenda estão o México, Japão e as Filipinas nos quais um 
deputado representa em média duzentos e cinquenta mil habitantes.  
Somente um número muito reduzido de Países está acima da média proposta. É o que ocorre com  
os Estados Unidos, Indonésia, Índia e China onde um deputado  representa mais de duzentos e 
setenta mil habitantes.  
 
III – O número de Deputados por Estado e pelo Distrito Federal de acordo com a proposta da 
presenta emenda. 
Para efetuar esse cálculo a emenda adota os seguintes critérios: 

1. O número total de representantes do povo deve ser dividido proporcionalmente à população 
entre as diversas unidades da Federação; 

2. Os limites máximos oitenta (80) e mínimo oito (08), isto é nenhum Estado ou o Distrito 
Federal pode ter mais de oitenta (80) ou menos de oito (08) deputados federais; 

3. O § 1º do art. 12 do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias, isto é a 
irredutibilidade das atuais bancadas de qualquer Estado ou Território.  

Aplicando os critérios acima, adotando-se o máximo de quinhentos e cinquenta (550) representantes 
a serem eleitos em 15 de novembro de 1990 e utilizando-se da metodologia de cálculo do Tribunal 
Superior Eleitoral a aprovação da emenda ora proposta nos daria a seguinte composição para a 
Câmara dos Deputados: 
POPULAÇÃO ESTIMADA 

ESTADO 01.07.1990 ATUAL C/APROV. 
EMEND 

DIF. 

01.São Paulo 
02.Minas Gerais 
03.Rio de Janeiro  
04.Bahia 
05.Rio Grande do Sul 
06.Paraná 
07.Pernambuco 
08.Ceará 
09.Maranhão 
10.Pará 
11.Santa Catarina 
12.Goiás 
13.Paraíba 
14.Piauí 
15.Espitito Santo 
16.Alagoas 
17.Rio Grande do Norte 
18.Amazonas 
19.Mato Grosso do Sul 
20.Mato Grosso 
21.Sergipe 
22.Tocantins 
23.Rondonia 
24.Acre 
25.Amapá 
26.Roraima 
27.Distrito Federal 
TOTAL 

33.069.900 
15.831.800 
14.133.300 
11.738.000 
9.163.200 
9.137.700 
7.360.900 
6.471.800 
5.181.800 
5.001.800 
4.461.400 
3.843.300 
3.247.600 
2.666.100 
2.523.900 
2.420.400 
2.318.900 
2.001.800 
1.797.100 
1.727.100 
1.416.600 
1.100.000 
1.095.600 
417.200 
256.100 
120.400 
1.864.200 
150.367.800 

60 
53 
46 
39 
31 
30 
25 
22 
18 
17 
16 
17 
12 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
- 
8 
8 
4 
4 
8 
487 

80 
58 
52 
43 
34 
34 
27 
24 
19 
18 
17 
14 
12 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
550 

20 
5 
6 
4 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
-3 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
8 
- 
- 
4 
4 
- 
63 

Obs. 1) População estimada em 1º 07.90, ver Anuário Estatístico do brasil/1986, pg. 55 – 
FIBGE. 
         2) Parte da população de Goiás – 1.100.000 hab. – passa para o Estado de Tocantins. O 
critério da proporcionalidade em relação à população impõe a redução da bancada de Goiás. 
 
IV. O número de Deputados pelas Grandes Regiões do País. 
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 A nossa emenda garante que permaneça praticamente inalterável o atual peso do número de 
representantes de cada uma das Grandes Regiões do País na Câmara dos Deputados. De 
acordo com os resultados obtidos no item III, isto e o número de deputados por Estado e pelo 
Distrito Federal, a distribuição pelas Grandes Regiões, como ela é hoje e aquela que resultaria 
a aprovação da nossa emenda, será é hoje e aquela que resultara da aprovação da nossa 
emenda, será a seguinte.  

GRANDES 
REGIÕES 

POPULAÇÃO NÚMERO DE DEPUTADOS 

Atual Emenda 

 Nº % Nº % Nº % 

Norte  
Nordeste 
Sudeste  
Sul  
Centro-Oeste 
TOTAL 

8.892.900 
42.822.100 
65.558.900 
22.762.300 
10.331.600 
150.367.800 

5,91 
28,48 
43,60 
15,14 
6,87 
100,00 

49 
151 
169 
77 
41 
487 

10,6 
31,01 
34,70 
15,81 
8,42 
100,00 

58 
161 
200 
85 
46 
550 

10,55 
29,27 
36,36 
15,46 
8,36 
100,00 

Obs.:  
Norte: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 
Bahia. 
Sudeste: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. 
Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  
Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Distrito Federal 
 
V. Nosso objetivo : diminuir a sub-representação de São Paulo.  
O sistema bicameral, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, como o Poder Legislativo, é o 
que certamente prevalecer na futura Carta.  
A representação do Senado expressa fielmente o equilíbrio federativo com a eleição de três 
senadores, independentemente da população ou do eleitorado de cada unidade da Federação. O 
Senado Federal tem uma representação estadual, é o próprio cerne da Federação.  
Já a Câmara dos Deputados, expressão por excelência da cidadania, deveria ter em cada deputado a 
representação do mesmo número de cidadãos ou do mesmo número de habitantes.  
Ora, não é isso que acontece atualmente e também não é o que propomos na emenda. Admitida a 
sua aprovação, cada um dos oitenta (80) deputados federais de São Paulo representará 413.373 
habitantes desse Estado, enquanto cada um dos oito (08) deputados de Roraima representará 15.050 
habitantes. Minas Gerais, com  um pouco menos da metade da população do Estado de São Paulo, 
terá em 1990 cinquenta e oito representantes, o equivalente a 72,5% da bancada de oitenta (80) 
deputados federais de São Paulo. Três estados do Nordeste – Bahia, Pernambuco e Piauí – com a 
população estimada para 1990 em 21.763.000 habitantes, 11.304.900 a menos do que o Estado de 
São Paulo nesse mesmo ano, terão o mesmo número de representantes que esse Estado quarenta e 
três (43) (BAHIA) mais vinte e sete (27) (PERNAMBUCO) mais dez (10) (PIAUÍ) igual a oitenta (80).  
Tivesse a Câmara dos Deputados uma representação rigorosamente proporcional, o Estado de São 
Paulo teria hoje cento e vinte representantes. O limite máximo nunca existiu em nossas cartas 
políticas tendo sido o resultado de emendas constitucionais casuísticas do período ditatorial. 
Portanto, o objetivo da presenta emenda, longe de eliminar a representação não-proporcional, é o de 
tão somente diminuir de forma ainda tímida a sub-representação a que a população do Estado de 
São Paulo está condenada.  
Não é mais admissível que ultrapasse o momento constituinte que vice o Brasil sem ao menos corrigir 
parcialmente a distorção da representação popular. A aprovação da presente emenda significará, 
sem dúvida, um avanço democrático para o nosso País.  
Parecer:   
   Em bem documentada justificação, o ilustre autor da Emenda prevê um novo teto para o número 
total de representantes do povo na Câmara dos Deputados, e propõe a elevação, de sessenta para 
oitenta, do limite máximo de Deputados Federais a serem eleitos nos Estados e no Distrito Federal, 
se forem os mais populosos do País. A Câmara passaria a compor-se de até 550 membros, o que 
significaria um acréscimo de até 63 Deputados.  
Pela Constituição de 1967, seria de sete o número mínimo de Deputados por Estado, e o número de 
Deputados seria fixado mediante lei, em proporção com o número de habitantes. A inovação de 
prever no texto Constitucional um teto foi inculcada em 1977 pelo "pacote de abril"(Emenda no.8), 
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quando a Câmara passou a compor-se de até 420 membros. Esse teto foi elevado em 1982 para 
479(Emenda no.22) e em 1985 para 487 (Emenda no.25).  
Adotando o argumento da emenda no. 2P01863-7, deve ser previsto um número total, além da 
indicação dos limites máximo e mínimo.  
Pela aprovação, nos termos da Emenda apresentada pelo ilustre e nobre Constituinte Ulysses 
Guimarães. 
 
   
   EMENDA:01863 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULYSSES GUIMARÃES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 2o. do art. 56 do Projeto de Constituição (A), a seguinte redação:  
"§ 2o. - O número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, no ano anterior ao das eleições, proporcionalmente à população, fixando-  
se o número total em quinhentos e quarenta, e procedendo-se aos ajustes necessários para que  
nenhum Estado ou o Distrito Federal tenham menos de oito ou mais de oitenta Deputados." 
Justificativa: 
O dispositivo em questão precisa ser alterado, pois não é possível estabelecer objetivamente a 
proporcionalidade sem a fixação de um número total, além do máximo e do mínimo.  
Assim sendo, considerando-se o simples aumento da população e a criação de novos Estados, é 
imperioso aumentar o número total atualmente existente, para que nenhum Estado tenha sua 
apresentação diminuída. É oportuno lembrar que a composição atual da Câmara resulta de uma 
amputação de que foi vítima, pelo famigerado “pacote de abril” (Emenda Constitucional nº 8/77).  
Conforme conta do “caput”, a Câmara reúne “representantes do povo” e, assim, deve refletir, da 
melhor maneira possível, a população de cada Estado. As diferenças numéricas de bancadas 
estaduais são compensadas pelo Senado. É essa razão de ser do sistema bicameral.  
É inadmissível, numa Constituição que proíbe a discriminação de mercadorias em razão de sua 
procedência (art. 180), que isso se faça com relação às pessoas, de tal ,forma que o voto de um 
cidadão valha mais ou menos, conforme o Estado em que reside.  
Ademais (é um dado que não se pode ignorar), os Estados mais populosos contam com um grande 
número de imigrantes, que influem significativamente nas eleições, e, por isso mesmo, apresentam 
em suas bancadas parlamentares oriundos de outros Estados, contribuindo, assim, para minimizar as 
diferenças numéricas.  
A questão da legitimidade da representação está no cerne do regime democrático, sendo imperiosa a 
eliminação da sub-representação imposta pelo casuísmo e pelo artificialismo da velha república, com 
a restauração da igualdade entre brasileiros, para que todos irmanados trabalhem no sentido da 
superação das outras desigualdades regionais.  
A emenda apresentada, fortalece o Poder Legislativo, beneficia os Estados (que terão 
representações mantidas ou aumentadas) e tem elevado sentido democrático, aumentando o índice 
de representatividade, na medida em que elabora a relação de habitantes por representante.  
Por último, cabe assinalar que a modificação proposta vigora apenas para a próxima legislatura, dada 
a virtual impossibilidade de aplicação imediata, pois, para isso, seria necessário até mesmo alterar o 
coeficiente eleitoral das eleições passadas.  
Parecer:   
   A emenda, sugerida pelo ilustre e nobre Constituinte Ulysses Guimarães, ao parágrafo 2o. do  
artigo 56 do Projeto de Constituição "A" apresenta as seguintes inovações:  
1a.) determina que o número de Deputados será estabelecido no ano anterior ao das eleições;  
2a.) fixa em 540 o número total de representantes do povo na Câmara dos Deputados;  
3a.) eleva, de sessenta para oitenta, o limite máximo de Deputados Federais a serem eleitos, 
proporcionalmente à população, nos Estados e no Distrito Federal.  
A primeira inovação traz evidente conveniência para a tranquilidade e a normalidade do processo 
eleitoral, tendo em vista a próxima legislatura.  
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A segunda apoia-se no poderoso argumento de que " não é possível estabelecer objetivamente a 
proporcionalidade sem a fixação de um número total, além do máximo e do mínimo ".  
A terceira, considerando o aumento da população e a criação de novos Estados, julga imperioso 
"aumentar o número total atualmente existente, para que nenhum Estado tenha sua representação 
diminuída".  
A emenda objetiva eliminar a sub-representação " imposta pelo casuísmo e pelo artificialismo da 
Velha República " e aumentar o índice de representatividade, melhorando a relação de habitantes por 
representante.  
Pela aprovação. 
 
EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
CAPÍTULO I 
DO PODER LEGISLATIVO 
SEÇÃO I 
DO CONGRESSO NACIONAL 
[...] 
Art. 55. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos em cada Estado e 
Territórios e no Distrito Federal, através do sistema proporcional. 
Parágrafo 1º Cada legislatura terá a duração de quatro anos, salvo dissolução da Câmara dos 
Deputados, hipótese em que, com a posse dos Deputados após as eleições extraordinárias, será 
iniciado um novo período quadrienal. 
Parágrafo 2º O número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, será estabelecido pela 
Justiça Eleitoral, proporcionalmente a população, na forma da lei, com os ajustes necessários para 
que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de sessenta Deputados. 
Parágrafo 3º Executado o de Fernando de Noronha, cada Território elegera quatro Deputados. 
[...] 

Assinaturas  

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
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       48. Jorge Leite 
       49. Aloisio Teixeira 
       50. Roberto Augusto 
       51. Mesias Soares 
       52. Dalton Canabrava 
       53. Telmo Kirst 
       54. Darcy Pozza 
       55. Arnaldo Prieto 
       56. Osvaldo Bender 
       57. Adylson Motta 
       58. Hilário Braun 
       59. Paulo Mincarone 
       60. Adroaldo Streck 
       61. Victor Faccioni 
       62. Luiz Roberto Ponte 
       63. Joao de Deus Antunes 
       64. Arolde de Oliveira 
       65. Rubem Medina 
       66. Jose Lourenço 
       67. Luis Eduardo 
       68. Benito Gama 
       69. Jorge Viana 
       70. Agnelo Magalhes 
       71. Leur Lomanto 
       72. Jonival Lucas 
       73. Sergio Britto 
       74. Robeto Balestra 
       75. Waldeck Ornellas 
       76. Francisco Benjamin 
       77. Etevaldo Nogueira 
       78. Joao Alves 
       79. Francisco Diogenes 
       80. Antonio Carlos Mendes 
Thame 
       81. Jairo Carneiro 
       82. Rita Furtado 
       83. Jairo Azi 
       84. Fabio Raunheiti 
       85. Feres Nader 
       86. Eduardo Moreira 
       87. Manoel Ribeiro 
       88. Naphtali Alvez De Souza 
     89. Jose Melo 
     90. Jesus Tarja 
     91. Aecio de Borba 
     92. Bezerra de Melo 
     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 
     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 

     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 

     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
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     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 

     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 
     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 

     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 
     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 

Justificativa:   
 Em linhas gerais, o Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização não é alterado 
profundamente pela presente emenda. 
Quanto à competência exclusiva do Congresso Nacional deu-se uma redação mais compatível com a 
realidade mundial à questão do trânsito de forças estrangeiras em território nacional, bem como à 
autorização para afastamento do País do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, ademais 
extinguiu-se a obrigatoriedade de aquelas autoridades apresentarem relatório circunstanciado dos 
resultados de viagem, procedida ao exterior, ao Congresso Nacional. 
Tomando por base o princípio da representatividade expresso no texto suprimiu-se a iniciativa popular 
para proposta de emenda à Constituição, bem como o referendo popular, previsto no artigo 75,  
parágrafo 3º. 
No que concerne ao Poder Judiciário, as alterações foram de modo a melhor aparelha-lo e adaptá-lo às 
realidades de nosso País com o intuito exclusivo de dotá-lo de meios concretos a fim de que proceda, com 
maior celeridade, à distribuição da Justiça. 
Da mesma forma procedeu-se quanto ao Ministério Público, a Advocacia da União e a Advocacia e 
Defensoria Pública. 
Parecer:   
   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como 
Constituinte, votarei pela aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 
("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da 
Comissão de Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI e Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), 
incisos I, II, III, IV, V, VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; 
inciso I do Art. 67, § 3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 
9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
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PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 
("caput") e seu Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 
(“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 
4º do Art. 83; Art. 84 ("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 
3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do 
Art. 86; Parágrafo único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 
("caput"), inciso II, alíneas "a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e 
III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; 
Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), §§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 
("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, 
VIII e IX; Art. 112 ("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-
9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 - Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", 
"m"', "n”, "o", "p”, "q" e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, 
alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; 
Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 
130 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 
135; Art. 136 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 
137; Art. 138 ("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, 
alíneas “a” e "b" e Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo 
único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 ("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 
("caput") e seu Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
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SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 
2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo 
único; Art. 153 ("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 

 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00006 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do parágrafo 1o. do artigo 46 o seguinte:  
"de forma que nenhuma daquelas unidades da  
Federação tenha menos de oito ou mais de setenta.” 
Justificativa: 
A representatividade na Câmara dos Deputados é um caso a ser examinado com bastante atenção e 
bom-senso, acima de tudo. 
Assim sendo será bastante positivo que a legislação complementar normatize a quantidade de 
representantes na Câmara. 
A continuar como está será necessário que a cada legislatura se faça construir um novo anexo, um novo 
plenário, enfim. 
Acredito que o grande número de representantes não significa propriamente um bom desempenho e 
celeridade na condução das causas defendidas nesta Casa. 
O Dr. Bolivar Lamounier já observou na Comissão Afonso Arinos que "é preciso não esquecer que o 
crescimento desmesurado foi uma das causas do mau desempenho da instituição e da vertiginosa perda 
de prestígio dos Deputados, nos últimos anos." 
O objetivo primordial da medida é o de agilizar a atividade legislativa na Casa, uma vez que uma 
quantidade menor de representantes propiciará melhor utilização de recursos materiais e humanos, em 
benefício do trabalho parlamentar. 
Parecer:   
   É proposto, com a presente emenda supressiva, a eliminação, no § 1o. do art. 46, das expressões que 
fixam o número mínimo e o máximo de Deputados por unidade da Federação, fundada a proposta no 
argumento de que deve ser deixado à lei complementar " normatize " a quantidade de representantes na 
Câmara, com o objetivo precípuo de inibir o " crescimento desmesurado " da representação, o que, na 
opinião respeitável do Dr. Bolívar Lamounier, junto à Comissão Afonso Arinos, tem contribuído, entre nós, 
para o " mau desempenho da instituição e da vertiginosa perda de prestígio dos Deputados nos últimos 
anos ".  
Em que pese as louváveis preocupações do nobre Autor da Emenda entendemos que, retirar a limitação, 
por exemplo, do número máximo de Deputados por Estado, justamente ensejará o crescimento 
desmesurado da representação, com os males decorrentes detectados pelo ilustre proponente da 
modificação ora sob exame e isto porque, se a Constituição fixa a representação proporcional e não limita 
o número da representação, não poderá o legislador complementar editar qualquer regra que impeça a 
realização da exata proporcionalidade da representação junto à Câmara dos Deputados, que crescerá, 
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sem limitações, com o aumento da população.  
Somos, assim, pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00777 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprimir do § 1o. do Art. 46 do Projeto de Constituição (B), a expressão: "Ou mais de setenta". 
Justificativa: 
A supressão proposta pretende corrigir uma grande injustiça, que o texto aprovado impõe as populações 
de vários estados que ficarão sub-representados na Câmara dos Deputados. 
É o Senado quem garante o equilíbrio da Federação. 
Parecer:   
   Tem por objetivo a Emenda supressões limitadoras do número máximo de Deputados por unidade da 
Federação. Somos pela rejeição da Emenda, sob o mesmo fundamento que nos levou a propor a rejeição 
da Emenda No.01306-0. 
 
   
   EMENDA:01152 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADROALDO STRECK (PDT/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do artigo 46 - Disposições Permanentes - do Projeto de Constituição (B). 
Justificativa: 
O aumento do número de deputados implicaria em despesas desnecessárias, como ampliação do 
Plenário, construção de um novo anexo e mais contratações de funcionários. 
É preciso limitar o número de deputados federais em 487, como atualmente, até bem depois de 2001. Por 
legislação ordinária, a matéria poderá ser disciplinada, cabendo à Justiça Eleitoral corrigir as distorções 
criadas ao tempo do regime autoritário. Bastará zerar tudo, estabelecendo-se a proporcionalidade a partir 
da unidade federada mais populosa. 
Parecer:   
   Tem em vista a Emenda a supressão do § 1o. do art. 46, que deixa à lei complementar estabelecer o 
número de Deputados, observado o critério da proporcionalidade da população, resguardado os números 
mínimo e máximo, que especifica, por unidade da Federação.  
Apesar de a justificação apresentada a teor de demonstrar a pertinência da alteração proposta afirmar ser 
necessário manter o número de Deputados atualmente existente, nada é proposto nesse sentido, o que 
inibiria o legislador ordinário de fazê-lo desde que o caput do artigo, estabelecendo a representação 
proporcional, qualquer limitação que inibisse a realização do princípio da proporcionalidade seria 
inconstitucional, como seria, ao fim, a limitação do número de Deputados em lei ordinária, quando a 
Constituição não previsse isso, como exceção à observância da exata proporcionalidade.  
Pelas precedentes razões somos contrário à aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01306 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do Parágrafo 1o., do artigo 46, a seguinte expressão:  
Expressão suprimida: "ou mais de setenta" 
Justificativa: 
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A proposta que apresentamos é das mais pertinentes, pois não pode a Constituição, numa conjuntura 
dinâmica, restringir o número de deputados a setenta, sem considerarmos os fatores determinantes da 
geopolítica nacional. 
Parecer:   
   Tem em vista a Emenda, mediante proposta de supressão das expressões limitadoras do número 
máximo de Deputados por unidade da Federação, permitir que a representação se adeque às mutações 
decorrentes da dinâmica da conjuntura.  
A nosso entender a limitação do número de representantes, sobre não afrontar o sistema proporcional, 
que pareceria contraindicá-la, não enfraquece o direito dos representados ainda que o número destes 
evolua para mais.  
Se a democracia fosse comprometida com a limitação do número de representantes no sistema 
proporcional, teríamos, por exemplo, de entender vê-la enfraquecida nos Estados Unidos, onde, embora 
sempre crescendo a respectiva população, é fixo o número de Deputados na sua Câmara 
de Representantes.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01534 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PSDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se, do Art. 46, "caput", a expressão  
"através do sistema proporcional". 
Justificativa: 
Não se deve aprisionar, numa camisa-de-força constitucional, o sistema eleitoral pelo qual a população 
escolhe seus representantes. Com efeito, a matéria deve ser perfeitamente deixada à adequada 
legislação ordinária, que poderá refletir a historicidade própria da evolução político-cultural do País, 
escolhendo tal ou qual sistema. 
Ademais, o princípio de escolha distrital, em dois turnos, para os cargos executivos (sendo "distrito", para 
Prefeito, o município; para governador e senador, o Estado; para presidente, o País) parece ser o mais 
adaptado à consolidação de maiorias parlamentares estáveis, indispensáveis à ação de governo. 
Parecer:   
   Com a Emenda é proposta a supressão, no caput do art. 46, da expressão " através do sistema 
proporcional " definido no dispositivo, como o aplicável à escolha dos membros da Câmara dos 
Deputados. A proposta vem justificada no argumento de que a escolha do sistema de eleição ordinária. 
Soma o nobre Autor da Proposta à fundamentação retro o argumento de que " ademais, o princípio de 
escolha distrital, em dois turnos, para os cargos executivos, ... parece ser o mais adaptado à consolidação 
de maiorias parlamentares estáveis ".  
O dispositivo sob proposta parcial de supressão, no entanto, não cuida do sistema de escolha para 
cargos executivos, senão legislativo, daí por que a argumentação expendida a teor de justificar a 
modificação pretendida não se ajustar ao objetivo pretendido com a Emenda.  
Somos assim pela rejeição da Emenda. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00087 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PSB/BA) 
Texto:   
   "O número total de Deputados, bem como a  
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representação por Estado e pelo Distrito Federal,  
serão estabelecidos por lei complementar,  
proporcionalmente à população, procedendo-se aos  
ajustes necessários, no ano anterior ás eleições,  
de forma que nenhuma daquelas unidades da  
Federação tenha menos de oito ou mais de setenta  
representantes". 
Justificativa: 
A série aditiva contida na frase impõe a forma plural a locução grifada, como, aliás, ensina, sabiamente o 
Professor Celso Cunha. 
 
 
   EMENDA:00100 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Deve-se remover o artigo para as Disposições  
Gerais da Constituição, visto estar, por ora,  
extinta a figura do Território Federal na ordem  
jurídica brasileira. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
 
 
   EMENDA:00568 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   "§ 1o. O número total de Deputados, bem como a  
representação por Estado e pelo Distrito Federal,  
serão estabelecidos em lei complementar,  
proporcionalmente à população, procedendo-se a  
ajustes necessários, no ano anterior às eleições,  
de forma que nenhuma daquelas Unidades da  
Federação tenha menos de oito ou mais de setenta  
representantes." 
Justificativa: 
A parte grifada da redação proposta vai ao plural por trata-se de “série aditiva”, conforme sábio 
ensinamento dos mestres Celso Cunha e Lindley na Obra “Nova Gramática de Português 
Contemporâneo” (Nova Fronteira, ed. 1985, Pág. 504), verbis.  
“De modo semelhante se comportam por sujeitos ligados por série aditiva enfática”, afirmado por exemplo 
de Herculano: “Qualquer ase persuadirá de que não só a Nação, mas também o Príncipe, estariam 
pobres.” 
 

___________________________________________________________________ 
 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 45 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
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