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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. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito 
Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.  
      § 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.  
 
  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00267 DT REC:01/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O SENADO FEDERAL COMPÕE-SE DE REPRESENTANTES DOS ESTADOS  
E DO DISTRITO FEDERAL, ELEITOS SEGUNDO O PRINCÍPIO MAJORITÁRIO, PELO  
VOTO DIRETO E SECRETO, DENTRE CIDADÃOS MAIORES DE 35 (TRINTA E CINCO)  
ANOS E NO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS, PODENDO CADA ESTADO E O  
DISTRITO FEDERAL ELEGER 2 (DOIS) SENADORES, COM MANDATO DE QUATRO  
ANOS, E COM DOIS SUPLENTES CADA. 
 
   
   SUGESTÃO:04613 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O SENADO FEDERAL SEJA COMPOSTO DE REPRESENTANTES DOS  

                                                      
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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ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, ELEITOS PELO VOTO SECRETO E DIRETO,  
NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
 
   
   SUGESTÃO:04634 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE O SENADO FEDERAL SEJA COMPOSTO DE REPRESENTANTES DOS  
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, ELEITOS SEGUNDO O PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. 
 
   
   SUGESTÃO:07274 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL E  
A ELEIÇÃO PARA DEPUTADOS E SENADORES, NA FORMA QUE ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:08554 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL. 
 
   
   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:09376 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL, 
CONFORME RELACIONA. 
 
   
   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. 
 
   
   SUGESTÃO:09552 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA - SP 
DARIO CAMPREGHER FILHO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : CAÇAPAVA CEP : 12280 UF : SP) 
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Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO 
SENADO FEDERAL. 
 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema. A relação de todas as audiências públicas e 
reuniões realizadas pela Subcomissão do Poder Legislativo - 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. 3º - O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito 

Federal, eleitos, segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de 35 
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 renovar-se-á de quatro 
em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.  
 
§ 3º - Cada Senador será eleito com dois suplentes. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 12  
 
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento). 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 3º - O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito 

Federal, eleitos por voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário, dentre 

cidadãos maiores de 35 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 renovar-se-á de quatro 

em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.  

§ 3º - Cada Senador será eleito com dois suplentes. 

 

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

votação da redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 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-

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
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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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: 13  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 3º - 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. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 8  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 3º - 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. 

 

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

Governo a votação do substitutivo do relator.  

Publicação: DANC, 08/08/1987, 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 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 97 - 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.  

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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§ 3º - Cada Senador será eleito com dois suplentes. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 8  

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

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 98 - 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. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 24  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

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. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 23  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 53 - O Senado da República compõe-se de representantes dos Estados e do 

Distrito Federal, eleitos pelo voto universal, direto e secreto, segundo o princípio 

majoritário.  

§ 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. 

 

Discussão e votação: 

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

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

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

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

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 57. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito 

Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.  

§ 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. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 3  

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 56. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaque nº D404, referente à emenda 01056. A emenda foi 

votada e rejeitada.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 16/03/1988, a partir da p. 

8492. 

 

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

2º) 

Art. 47. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito 

Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.  

§ 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. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2  

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

 

Requerimento de destaque para emenda 00471.  O texto foi retirado.  

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

12940.  

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito 

Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.  

§ 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. 

                                                      
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
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do 

Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.  

§ 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. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

     EMENDA:00111 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. 3o., onde couber, a seguinte expressão: "por voto direto e secreto." 
Justificativa: 
Trata-se de seguir o mesmo princípio de coerência e equilíbrio com disposto no art. 2º. 
Parecer:   
  Aprovada. 
 
   
   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. ....................................  

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal.  
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§ 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:00158 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 3o. a seguinte redação:  
"Art. 3o.....................................  
§ 1o. - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores. O mandato será de oito  
anos, salvo dissolução do Senado Federal". 
Justificativa: 
Consideramos que a proposta adota o sistema parlamentarista de Governo e que é da essência 
deste recorrer às eleições gerais para solucionar os impasses políticos, entendemos que o Senado 
Federal não deve ficar imune à regra. 
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista a solução adotada não prevê a dissolução do Senado. 
 
   
   EMENDA:00250 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 no Anteprojeto Constitucional desta Subcomissão, alteração à redação do artigo 3o. do  
Anteprojeto do Relator, e incluir novo dispositivo:  
"Art.3o.O Senado Federal é composto de representantes dos Estados, do Distrito Federal e  
dos Territórios, eleitos pelo sistema majoritário, por voto universal, direto e secreto, dentre  
cidadãos maiores de 30 anos e no exercício dos direitos políticos;  
§ 1o. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 Senadores;  
§ 2o. Cada território, a exceção de Fernando de Noronha, elege um senador;  
§ 3o. O mandato dos senadores é de 4 anos;  
§ 4o. Cada Senador é eleito com um suplente;  
Art. O Senado Federal é a Câmara de representação dos Estados, é o órgão de defesa e  
manutenção do equilíbrio do sistema federativo." 
Justificativa: 
As emendas visam aperfeiçoar o relatório apresentado à subcomissão pelo ilustre Relator, 
especialmente baixando a idade de 35 para 30 anos, e reduzindo o mandato de 8 para 4 anos. Um 
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mandato longo, num sistema de aperfeiçoamento democrático e numa sociedade dinâmica e 
evolutiva, contribui para o distanciamento do representante em relação aos representados, e para o 
desucramento de suas atividades. O cidadão deve poder fiscalizar o mandato que outorga e a 
atuação de seu representante, e isto só consegue com o exercício sucessivo e periódico de eleições, 
como já deixei consignado em outra emenda apresentada a esta subcomissão. 
Parecer:   
   Parcialmente aprovada. 
 
   
   EMENDA:00285 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Seção I, art. 3o., § 1o.  
Propõe-se uma nova redação:  
"- Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos." 
Justificativa: 
Setores majoritários da população brasileira reclamam por mudanças de ordem social, econômica e 
política, no sentido de democratizar o país. 
A concretização dessa democratização passa por uma revisão na organização dos Poderes, no 
momento em que se elabora uma Nova Carta Constitucional. 
Considerando-se o Legislativo Federal, faz-se necessário a eliminação das diferenciações de 
mandatos de Deputados e Senadores, garantindo a igualdade de direitos e responsabilidades aos 
mesmos, no exercício de suas funções. 
Tal reformulação vem de encontro às expectativas de mudanças da nação. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00325 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:   
   Substitua-se no parágrafo 3o. do artigo 3o. a expressão "com dois suplentes" por "um suplente". 
Justificativa: 
A razão para esta emenda encontra-se fundamentalmente o fator complicatório que ocorrerá para os 
eleitores e para a apuração dos votos quando das eleições para o Senado Nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00328 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. 3o.do anteprojeto do Relator da Subcomissão do Poder  
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Legislativo, pelo seguinte:  
"Art. 3o. ..................................  
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, cujo mandato será o dobro  
ao do Presidente e Vice-Presidente da República." 
Justificativa: 
Afim de que se obtenha uma maior estabilidade política é necessário que o mandato do Presidente 
da República seja exercido em conjunto com a bancada federal eleita na mesma oportunidade. 
Assim, elegendo na mesma oportunidade todos os Deputados Federais e um percentual de 
Senadores, sem dúvidas teremos um período mais uniforme e estável de Governo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00332 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RONARO CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   No Capítulo "Do Poder Legislativo", Seção I, no art. 3o., inclua-se no seu final, a 
seguinte expressão:  
... "por voto direto e secreto"...  
Redação Final:  
"Art. 3o. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos, segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de 35 anos e no exercício dos  
direitos políticos, por voto direto e secreto." 
Justificativa: 
“Um Parlamento só pode ser tão soberano e eficaz quanto livres e soberanos forem os seus 
integrantes para exercer as atribuições constituições”... 
Este conceito, emitido pelo Senhor Relator da Subcomissão do Poder Legislativo, no seu relatório às 
fls.02, nos inspirou apresentar a presente Emenda. Porquanto também achamos que não se justifica 
mais, no atual estágio da vida nacional, Senadores não serem legitimados pela vontade popular, a 
exemplo positivo dos Deputados Federais. Para serem livres e soberanos, os Senadores, além de 
seus dotes pessoais, precisam deter a procuração do povo brasileiro. 
Não será necessário estender-se muito na presente justificativa, pois, a Emenda se justifica por si 
mesma, lembrando que a legitimidade do voto fortalecerá o Poder. 
Parecer:   
   Aproveitada. 
 
   
   EMENDA:00339 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. do anteprojeto constitucional pela seguinte redação:  
"Art. 3o. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário, dentre os cidadãos maiores  
de 25 anos e no exercício dos direitos políticos." 
Justificativa: 
O Brasil é um país constituído em sua maioria de jovens, onde as pessoas com menos de trinta anos 
representam 70% da população nacional. Por outro lado, no contexto atual, uma série de fatores de 
ordem psicossocial, contribuem para que o jovem atinja um nível de consciência política mais cedo. 
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Diante do exposto, atendendo a nossa realidade, a presente proposta visa exatamente reduzir para 
25 anos a idade mínima para que o cidadão brasileiro possa candidatar-se ao Senado Federal. 
Na verdade, nas faixas etárias indicadas, o cidadão tem condições necessárias para o exercício do 
referido cargo, representando assim o seu Estado com responsabilidade e competência, fatores que 
me inspiraram à elaboração deste texto onde, espero, merecerá acolhimento. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00340 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 3o., do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, a seguinte redação:  
"Art. 3o. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos, segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de 30 anos e no exercício dos  
direitos políticos". 
Justificativa: 
Ao emitir o voto livre, nossa contribuição, estaria cometendo uma injustiça à juventude se não lhe 
concedesse o direito de eleger, também seu legítimo representante no Senado. 
As experiências, profissionais, públicas ou privadas, até a idade de 30 anos, são sem sombra de 
dúvidas, suficientemente capazes de preparar o cidadão a buscar uma representação no Senado 
Federal. 
Nossa intenção visa a atualização do texto Constitucional. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00348 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:   
   Proceda-se, no art. 3o., às seguintes alterações:  
I - Nova redação do § 1o.:  
"§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos."  
II - Suprima-se o § 2o.  
III - Renumere-se o § 3o. para § 2o. 
Justificativa: 
O princípio de renovação dos mandatos populares através de consultas eleitorais regulares à 
sociedade contribui para a consolidação do regime de governo institucional, além de concorrer para a 
solidificação das organizações partidárias. Mandatos demasiado longos, mesmo sob a aparência de 
continuidade e estabilidade, representam risco maior de divórcio entre representantes e 
representados, que pior seria para a estabilidade institucional da República. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00352 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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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 exercido 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  
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 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.  
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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:00071 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se na Seção I do Art. 3o o § 4o, com a seguinte redação.  
O mandato dos Senadores será de 4 anos, salvo a dissolução do Senado. 
Justificativa: 
O bicameralismo é uma normatização histórica em nossa formação legislativa federal. A justificação 
para que se iguale os mandatos dos Senadores da República, com os mandatos dos Deputados, 
seria proporcionarmos a obtenção de uma maior sincronia na renovação das aspirações da 
sociedade brasileira bem como das necessidades das próprias Unidades Federativas. 
Parecer:   
  Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00191 APROVADA 
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. - O Senador Federal compõe-se de  
representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o  
princípio majoritário, dentre brasileiros natos,  
maiores de trinta e cinco anos, no exercício dos  
direitos políticos.  
§ 1o - A representação de cada Estado e do  
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Distrito Federal será de três Senadores, cada  
Senador com dois suplentes, todos com mandatos de  
oito anos.  
§ 2o - A representação de cada Estado e do  
Distrito Federal renovar-se-á, alternadamente, por  
um e dois terços, de quatro em quatro anos. 
Justificativa: 
A emenda repete a disciplina tradicional da matéria concernente ao Legislativo, acrescida na norma 
decorrente da adoção do regime parlamentar. 
Parecer:   
   Aprovada. 
 
   
   EMENDA:00238 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. 3o:  
"Art. 3o O Senado Federal compõe-se de  
representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos por voto direto e secreto, segundo  
princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de  
dezesseis anos e no exercício dos direitos políticos." 
Justificativa: 
Trata-se de reduzir a idade mínima dos candidatos a Senador para dezesseis anos, a fim de que os 
brasileiros, a partir dessa idade, tenham plenos direitos políticos. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00239 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 e ao § 2o do art. 3o e suprime o § 3o:  
"Art. 3o .....................................  
§ 1o Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos.  
§ 2o Todo Senador será eleito com dois suplentes." 
Justificativa: 
A equiparação dos mandatos dos Senadores aos demais mandatos parlamentares é fundamental 
para que, através de um processo eleitoral mais frequente, haja uma adequação maior entre o 
eleitorado e seus representantes no Senado Federal. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00314 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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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 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:   
   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 especifica 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. 
 
   
   EMENDA:00584 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 17  

 

Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 20 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
Seção III  
Do Senado da República  
"Art. 20 - O Senado da República compõe-se de  
representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos, 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 renovar-se-á de quatro em quatro  
anos, alternadamente por um e dois terços.  
§ 3o. - Casa Senador será eleito com dois suplentes." 
Justificativa: 
Com a apresentação desta Emenda damos sequência à persecução do objetivo já declarado quando 
do oferecimento de emenda ao artigo 1º desse Projeto. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00706 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   III - a - Subcomissão do Poder Legislativo:  
Substitua-se, no art. 3o., a expressão "35 anos" por "30 anos". 
Justificativa: 
Não se trata apenas de renovar, mas de rejuvenescer os quadros políticos. Normalmente, o político 
brasileiro exerce mandatos sucessivos de Vereador, Deputado Estadual e Deputado Federal, para 
disputar a Senatoria. Se inicia a vida política aos vinte e um anos, poderia disputar uma cadeira no 
Senado aos trinta e três anos. Entretanto, há quem comece como Deputado Estadual, candidatando-
se depois à Câmara dos Deputados, onde terminará o primeiro mandato com vinte e nove anos. 
Não vemos porque esperar os trinta e cinco anos, para disputa da senatoria. A Câmara Alta precisa 
de rejuvenescimento, sem prejuízo, evidentemente, da presença dos mais velhos e experientes, que 
disputaram, também, mandatos executivos. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00796 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 3o. do anteprojeto da Subcomissão do  
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Poder Legislativo, a seguinte redação:  
"Art. 3o. - O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos, 
segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de 30 anos e no exercício dos direitos 
políticos". 
Justificativa: 
Ao permitir o voto livre e aos dezesseis anos, nossa constituição, estaria cometendo uma injustiça a 
juventude se não lhe concedesse o direito de eleger, também seu legitimo representante no Senado. 
As experiências, profissionais, públicas ou privadas a idade de 30 anos, são sem sombra de dúvidas, 
suficientemente capazes de preparar o cidadão a buscar uma representação no Senado Federal. 
Nossa intenção visa unicamente a atualização do texto Constitucional. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00851 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, o § 3o. do art.  
3o. a expressão "com dois suplentes" por "um suplente". 
Justificativa: 
A razão para esta emenda encontrasse fundamentalmente o fator complicatório que ocorrerá para os 
eleitores e para a apuração dos votos quando das eleições para o Senado Nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00901 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:   
   Art. 3o.  
Parágrafo I  
Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 (três) Senadores, com mandato de 5 (cinco) anos. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01077 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Proceda-se, no art. 3o., do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, as seguintes  
alterações:  
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I - Nova redação do parágrafo 1o.:  
§ 1o. - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos.  
II - Suprima-se o § 2o.  
III - Renumere-se o § 3o. para § 2o. 
Justificativa: 
O princípio de renovação dos mandatos populares através de consultas eleitorais regulares à 
sociedade contribui para a consolidação do regime de governo institucional, além de concorrer para a 
solidificação das organizações partidárias. Mandatos demasiado longos, mesmo sob a aparência de 
continuidade e estabilidade, representam risco maior de divórcio entre representantes e 
representados, que pior seria para a estabilidade institucional da República. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01252 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Ementa  
Introduz no Senado da República representantes das Nações Indígenas.  
Inclua-se no anteprojeto de texto constitucional, na parte relativa ao Senado e  
Nações Indígenas, a seguinte norma:  
"Art. O Senado da República compõe-se de representantes dos Estados, do Distrito Federal e  
das Nações Indígenas, eleitos 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 e respectivos suplentes  
com mandato de cinco anos.  
§ 2o. - As Nações Indígenas escolherão, por processo que adotarem, seus três Senadores e  
suplentes com mandato quinquenal.  
§ 3o. - Os Senadores indígenas terão o privilégio de expressar-se em suas línguas  
maternas, sendo os seus pronunciamentos traduzidos por especialistas no conhecimento dos seus  
respectivos idiomas. 
Justificativa: 
Só o reconhecimento pleno e absoluto às Nações Indígenas do seu direito constitucional e universal 
(Declaração Universal dos Direitos do Homem e Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos 
Estados – Resolução 3.281 – XXVI da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 12/12/74) à 
preservação da sua própria identidade étnico-cultural resgatará a enorme dívida histórico-social do 
Estado Brasileiro para a humanidade. 
A imprescritibilidade das terras indígenas e a inalterabilidade da sua destinação histórico-sócio-
cultural são princípios constitucionais irreversíveis e que devem ser garantidos até de arma na mão. A 
propósito, as Forças Armadas Nacionais granjeariam enormes prestigio e simpatia do povo brasileiro, 
se por força de lei, assumissem o ônus da demarcação das terras indígenas e sua proteção contra 
“grileiros” de todo gênero que exploram inescrupulosamente os índios, transmitindo-lhes doenças 
infectocontagiosas, causando, por esse modo, a dizimação de tribos inteiras. O Narcotráfico 
internacional também se aproveita de idiossincrasias das culturas ameríndias para burlar a vigilância 
das autoridades sanitárias e policiais. Infelizmente, em alguns países da América Latina contam com 
a proteção de alguns militares corruptos e de autoridades desmoralizadas ou pusilânimes, quando 
não movidas pela própria ganância. 
A preservação dos remanescentes das culturas ameríndias pré-colombianas é dever de toda a 
humanidade. Cabe-nos, nos brasileiros, o privilégio, de sermos os guardiões incorruptíveis dos 
derradeiros santuários ainda quase intocados autênticos repositórios – das antigas culturas dos 
nossos ancestrais. O reconhecimento inserto em norma constitucional do direito de 
representatividade senatorial das Nações indígenas equivale irremissivelmente à proclamação da 
autonomia étnico-cultural dos povos Ameríndios do Brasil. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 20  

 

Parecer:   
   Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00220 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:   
   - O § 1o. do Artigo Terceiro, terá a seguinte redação:  
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de cinco anos.  
- Exclua-se, in totum, o § 2o. 
Justificativa: 
Mandato de oito anos para o Senador é um privilégio que não deveria prevalecer na nova 
Constituição. 
Na maior democracia do mundo, os Estados Unidos da América, de cujo texto constitucional, aurimos 
a figura do mandato maior do Senador sobre os Deputados, bem como a alternância da 
representatividade, não assegura mais que quatro anos ao mandato senatorial. 
Pela Emenda ora sugerida, dá-se ao Senador mandato de cinco anos, eliminando-se a esdrúxula 
figura da alternância. 
O Senador teria, assim, a mesma extensão do mandato presidencial, com uma vantagem: a 
oportunidade de reeleição. 
Parecer:   
   Contrário. A duração do mandato de Senador já é tradicional. 
 
   
   EMENDA:00447 REJEITADA 
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 do § 1o. do art. 3o. do anteprojeto do Relator pela seguinte:  
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos. 
Justificativa: 
O texto do relator estabelece um mandato aos senadores de oito anos, o que, no regime democrático 
de uma sociedade complexa e evolutiva não se compatibiliza com o regime representativo. 
O regime democrático pressupõe uma permanente manifestação do corpo eleitoral sobre a atuação 
de seus representantes, como meio, inclusive, de controle da ação parlamentar. Um mandato de oito 
anos, praticamente libera o representante em relação aos representados, distanciando-o das 
demandas que deveria ser portador. A ciência política, calcada nas lições de antigos mestres, ensina 
que a melhor forma de se controlar o poder político dos órgãos do estado e dos detentores de 
mandato é a criação de mecanismos que se convertam em “contrapoderes” em favor da sociedade, 
pelos quais possa neutralizar ou mesmo opor-se ao poder do Estado. No caso, a fixação do mandato 
dos senadores em quatro anos, em relação ao atual tamanho dos mandatos, é um contrapoder da 
sociedade que, pela possibilidade periódica de escolher seus representantes, limitaria e controlaria a 
ação dos senadores. 
Parecer:   
   Contrário. O mandato dos Senadores já é tradicional no nosso País. 
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   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. 1o. - 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, 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 propósito 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:00537 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. do Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes, a seguinte redação:  
"Art. 3o. - O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
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eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de  
trinta anos e no exercício dos direitos políticos." 
Justificativa: 
No entendimento da douta Comissão o cidadão, no exercício dos direitos políticos, poderá aos 21 
anos exercer as funções de Ministro de Estado, aos 18 Deputado Federal e mais o Presidente da 
Câmara dos Deputados, que nada impede que seja um jovem, substitui o Presidente da República 
nos casos previstos, portanto não vemos razão para a rejeição da emenda que apresentamos. 
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto regula corretamente a matéria. 
 
   
   EMENDA:00691 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. do Anteprojeto constitucional pela seguinte redação:  
Art. 3o. - O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto secreto, segundo o princípio majoritário, dentre os cidadãos maiores  
de 25 anos e no exercício dos direitos políticos. 
Justificativa: 
O Brasil é um país constituído em sua maioria de jovens, onde as pessoas com menos de trinta anos 
representam 70% da população nacional. Por outro lado, no contexto atual, uma série de fatores de 
ordem psicossocial, contribuem para que o jovem atinja um nível de consciência política mais cedo. 
Diante do exposto, atendendo a nossa realidade, a presente proposta visa exatamente reduzir para 
25 anos a idade mínima para que o cidadão brasileiro possa candidatar-se ao Senado Federal. 
Na verdade, nas faixas etárias indicadas, o cidadão tem condições necessárias para o exercício do 
referido cargo, representando assim o seu Estado com responsabilidade e competência, fatores que 
me inspiraram à elaboração deste texto onde, espero, merecerá acolhimento. 
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto trata a questão de forma adequada. 
 
   
   EMENDA:00819 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 3o. - O Senado Federal compõem-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de  
trinta anos e no exercício dos direitos políticos". 
Justificativa: 
Preferimos reduzir para 30 anos a idade mínima dos candidatos a Senador porque isto representa 
uma melhor adequação à realidade dos tempos modernos. 
Ora, o fenômeno da comunicação de massa, a democratização das oportunidades de educação, as 
inter-relações dos meios sociais, promovidos, inclusive, pela revolução da tecnologia, propiciam um 
amadurecimento mais precoce dos cidadãos. Por que manter-se, assim, os tradicionais 35 anos de 
idade, quando o brasileiro médio, hoje, detém maior parcela de conhecimento e conscientização do 
que há poucos anos atrás? 
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto já trata a questão de forma correta. 
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   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:  
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: 

1. 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). 

2. Os Territórios, como unidade federada, não devem continuar sem representação no Senado 
e diferenciada na Câmara, se pretendemos a representação territorial igualitária e 
democrática. 

3. 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.  
§ 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  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 24  

 

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: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. 
 
 
  EMENDA:00668 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
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Texto:   
   Adapte-se o texto do art. 97 do anteprojeto da Comissão de Sistematização para absorção dos  
seguintes dispositivos:  
Art. ... O Senado da República compõe-se de representantes dos Estados, do Distrito Federal e  
das nações indígenas, eleitos 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 e respectivos suplentes  
com mandato de cinco anos.  
§ 2o. As nações indígenas escolherão, por processo que adotarem, seus três Senadores e  
suplentes com mandato quinquenal.  
§ 3o. Os Senadores indígenas terão o privilégio de expressar-se em suas línguas  
maternas, sendo os seus pronunciamentos traduzidos por especialistas no conhecimento dos seus  
respectivos idiomas. 
Justificativa: 
Só o reconhecimento pleno e absoluto às Nações Indígenas do seu direito constitucional e universal 
(Declaração Universal dos Direitos do Homem e Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos 
Estados – Resolução 3.281 – XXVI da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 12/12/74) à 
preservação da sua própria identidade étnico-cultural resgatará a enorme dívida histórico-social do 
Estado Brasileiro para a humanidade. 
A imprescritibilidade das terras indígenas e a inalterabilidade da sua destinação histórico-sócio-
cultural são princípios constitucionais irreversíveis e que devem ser garantidos até de arma na mão. A 
propósito, as Forças Armadas Nacionais granjeariam enormes prestigio e simpatia do povo brasileiro, 
se por força de lei, assumissem o ônus da demarcação das terras indígenas e sua proteção contra 
“grileiros” de todo gênero que exploram inescrupulosamente os índios, transmitindo-lhes doenças 
infectocontagiosas, causando, por esse modo, a dizimação de tribos inteiras. O Narcotráfico 
internacional também se aproveita de idiossincrasias das culturas ameríndias para burlar a vigilância 
das autoridades sanitárias e policiais. Infelizmente, em alguns países da América Latina contam com 
a proteção de alguns militares corruptos e de autoridades desmoralizadas ou pusilânimes, quando 
não movidas pela própria ganância. 
A preservação dos remanescentes das culturas ameríndias pré-colombianas é dever de toda a 
humanidade. Cabe-nos, nos brasileiros, o privilégio, de sermos os guardiões incorruptíveis dos 
derradeiros santuários ainda quase intocados autênticos repositórios – das antigas culturas dos 
nossos ancestrais. O reconhecimento inserto em norma constitucional do direito de 
representatividade senatorial das Nações indígenas equivale irremissivelmente à proclamação da 
autonomia étnico-cultural dos povos Ameríndios do Brasil. 
   
 
   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.  
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§ 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:01936 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 97 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 97. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário, dentre os cidadãos maiores  
de trinta anos e no exercício dos direitos políticos." 
Justificativa: 
Preferimos reduzir para 30 anos a idade mínima dos candidatos a Senador porque isto representa 
uma melhor adequação à realidade dos tempos modernos. 
Ora, o fenômeno da comunicação de massa, a democratização das oportunidades de educação, as 
inter-relações dos meios sociais, promovidos, inclusive, pela revolução da tecnologia, propiciam um 
amadurecimento mais precoce dos cidadãos. Por que manter-se, assim, os tradicionais 35 anos de 
idade, quando o brasileiro médio, hoje, detém maior parcela de conhecimento e conscientização do 
que há poucos anos atrás? 
   
 
   EMENDA:02107 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título V, Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, cap. I, do  
Legislativo, Seção I, do Congresso Nacional, art. 97, parágrafo 1o. a seguinte emenda:  
Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos. 
Justificativa: 
Tal emenda visa estabelecer mais uma vez a igualdade de direitos entre os cidadãos e a 
uniformidade dos mandatos eletivos em todos os níveis. 
   
 
   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  
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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 
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:04627 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
[...] 
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO III 
Do Senado Federal 
Art. 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 renovar-se-á de quatro em quatro  
anos, alternadamente, por um e dois terços.  
Art. Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidades e os Ministros de  
Estado, de sua livre escolha, nos crimes da mesma natureza, conexos ou não com aqueles;  
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Chefe do Ministério  
Público da União nos crimes de responsabilidade;  
III - aprovar, previamente, por voto secreto, a escolha de magistrados, nos casos determinados  
pela Constituição, dos Ministros do Tribunal de Contas da União, dos Chefes de missão diplomática  
de caráter permanente, dos Governadores de Territórios e, quando determinado em lei, a de  
outros servidores;  
IV - autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, de  
interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal;  
V - Suspender, após avaliação discricionária, fundada em razões de relevante interesse econômico  
ou social, a execução, no todo ou em parte, de lei ou ato, declarados inconstitucionais por decisão  
definitiva do Supremo Tribunal Federal;  
VI - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de seus serviços e fixem os  
respectivos vencimentos;  
VII - suspender, exceto nos casos de intervenção decretada, a concentração de força  
federal nos Estados, quando as necessidades de ordem pública não a justifiquem;  
VIII - editar resoluções.  
[...] 
-----------Retirada pelo autor. 
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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 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 
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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; 
(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. 
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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. 
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. 
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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. 
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 liberdades 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: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. 38. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão, pelo sistema majoritário,  
respectivamente, três Senadores, com mandato de oito anos.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 32  

 

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.  
[...] 
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. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00619 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Adapte-se o texto do art. 98 do anteprojeto da Comissão de Sistematização para absorção dos  
seguintes dispositivos:  
Art. ... O Senado da República compõe-se de representantes dos Estados, do Distrito Federal e  
das Nações Indígenas, eleitos 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 e respectivos suplentes  
com mandato de cinco anos.  
§ 2o. - As Nações Indígenas escolherão, por processo que adotarem, seus três Senadores e  
suplentes com mandato quinquenal.  
§ 3o. - Os Senadores indígenas terão o privilégio de expressar-se em suas línguas  
maternas, sendo os seus pronunciamentos traduzidos por especialistas no conhecimento dos seus  
respectivos idiomas. 
Justificativa: 
Só o reconhecimento pleno e absoluto às Nações Indígenas do seu direito constitucional e universal 
(Declaração Universal dos Direitos do Homem e Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos 
Estados – Resolução 3.281 – XXVI da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 12/12/74) à 
preservação da sua própria identidade étnico-cultural resgatará a enorme dívida histórico-social do 
Estado Brasileiro para a humanidade. 
A imprescritibilidade das terras indígenas e a inalterabilidade da sua destinação histórico-sócio-
cultural são princípios constitucionais irreversíveis e que devem ser garantidos até de arma na mão. A 
propósito, as Forças Armadas Nacionais granjeariam enormes prestigio e simpatia do povo brasileiro, 
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se por força de lei, assumissem o ônus da demarcação das terras indígenas e sua proteção contra 
“grileiros” de todo gênero que exploram inescrupulosamente os índios, transmitindo-lhes doenças 
infectocontagiosas, causando, por esse modo, a dizimação de tribos inteiras. O Narcotráfico 
internacional também se aproveita de idiossincrasias das culturas ameríndias para burlar a vigilância 
das autoridades sanitárias e policiais. Infelizmente, em alguns países da América Latina contam com 
a proteção de alguns militares corruptos e de autoridades desmoralizadas ou pusilânimes, quando 
não movidas pela própria ganância. 
A preservação dos remanescentes das culturas ameríndias pré-colombianas é dever de toda a 
humanidade. Cabe-nos, nos brasileiros, o privilégio, de sermos os guardiões incorruptíveis dos 
derradeiros santuários ainda quase intocados autênticos repositórios – das antigas culturas dos 
nossos ancestrais. O reconhecimento inserto em norma constitucional do direito de 
representatividade senatorial das Nações indígenas equivale irremissivelmente à proclamação da 
autonomia étnico-cultural dos povos Ameríndios do Brasil. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as diretrizes adotadas pelo projeto. 
 
   
   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:   
   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:01822 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 98 do anteprojeto a seguinte redação:  
"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 os cidadãos maiores  
de trinta anos e no exercício dos direitos políticos." 
Justificativa: 
Preferimos reduzir para 30 anos a idade mínima dos candidatos a Senador porque isto representa 
uma melhor adequação à realidade dos tempos modernos. 
Ora, o fenômeno da comunicação de massa, a democratização das oportunidades de educação, as 
inter-relações dos meios sociais, promovidos, inclusive, pela revolução da tecnologia, propiciam um 
amadurecimento mais precoce dos cidadãos. Por que manter-se, assim, os tradicionais 35 anos de 
idade, quando o brasileiro médio, hoje, detém maior parcela de conhecimento e conscientização do 
que há poucos anos atrás? 
Parecer:   
   A emenda conflita com as diretrizes adotadas pelo projeto. 
 
   
   EMENDA:01989 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título V, Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, cap. I, do  
Legislativo, Seção I, do Congresso Nacional, art. 98, parágrafo 1o. a seguinte emenda:  
Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos. 
Justificativa: 
Tal emenda visa estabelecer mais uma vez a igualdade de direitos entre os cidadãos e a 
uniformidade dos mandatos eletivos em todos os níveis. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as diretrizes adotadas pelo projeto. 
 
   
   EMENDA:04284 RETIRADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   (art. 96 e subsequentes)  
[...] 
SEÇÃO III  
DO SENADO FEDERAL  
Art. 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 renovar-se-á de quatro em quatro  
anos, alternadamente, por um e dois terços.  
[...] 
Justificativa: 
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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 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. 
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Os procedimentos de fiscalização estabelecidos neste Substitutivo, disciplinadores das relações 
intraôrganicas 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; 
(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 
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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. 
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. 
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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. 
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 liberdades 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: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. 37. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão, pelo sistema majoritário,  
respectivamente, três Senadores, com mandato de oito anos.  
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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.  
[...] 
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. 
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:07274 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Título V  
Cap. I - do legislativo  
Seção I - do Congresso Nacional  
Propõe-se modificação na redação do art. 98, § 1o., reduzindo o mandato de Senador, para quatro  
(4) anos.  
A nova redação:  
Art. 98. ............................ 
§ 1o. - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três (3) Senadores, com mandato de quatro (4) 
anos, salvo dissolução do Senado Federal. 
Justificativa: 
Na história da Organização do Legislativo em nossa sociedade, algumas coisas, pode se dizer, 
permaneceram como consenso. 
O bicameralismo foi defendido em nossa primeira Constituição (1824), no período Imperial, mantido 
em quase todas as Constituições da República. 
Todavia, se na aparência podemos encontrar semelhanças, sabemos que na essência desse poder 
ocorreram bastantes diferenças, ou melhor, adaptaram-se novas bases de dominação e, por sua vez, 
as necessidades da classe dominante forçaram um repensar no poder dos Senadores. 
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Calcado nesse argumento e embasado na história Constitucional de nosso país, poderemos perceber 
que propor modificações para mandato dos Senadores não se trata de golpe e nem mesmo de 
fisiologismo, ao contrário, mas vejamos a história constitucional. 
Em 1824, na primeira Constituição do nosso Estado Nacional, Constituição outorgada pelo 
Imperador, o Legislativo organizado no bicameralismo dava aos Senadores a vitaliciedade através do 
Art. 40, e assim manteve-se até a República. 
Com o advento da República e, por sua vez, com a reformulação da Constituição, os Senadores 
perderam através do Art. 31 sua vitaliciedade, pois, por esse artigo, o mandato dos mesmos ficava 
reduzido a 9 anos. Mudou-se o critério de proporcionalidade do número de Senadores através do  
Art. 30. 
Após o “golpe de 30” ascendeu ao poder uma nova facção de classe, tendo no comando a nascente 
burguesa industrial aliada aos setores da “classe média”. Essa mudança de poder exigiu 
reformulação constitucional. Novamente, no bojo das mudanças, o mandato dos Senadores caia para 
8 anos, através do Art. 89, e o número de Senadores por unidade Federativa, caia para 2. A 
ascensão do Estado autoritário de caráter fascista, em 37, outorgou uma nova carta, na qual o poder 
Legislativo mantinha a Câmara dos Deputados e os Senadores davam lugar, pelo Art. 50, aos 
conselheiros, com o mandato de 6 anos. 
A queda do fascismo e do nazismo na Europa repercutiu em nossa sociedade, com a retomada da 
democratização. Uma nova Constituição amarrava os ideários democratizantes. O Art. 60 § 2 fixava o 
mandato dos Senadores em 8 anos. 
Novamente o Legislativo, com o golpe de 64, comandado pelos setores reacionários, sofreu mais um 
terrível golpe. Após perder suas prerrogativas o Congresso viu nascer à figura do Senado Biônico, 
que serviu para sustentar o poder reacionário instalado no Estado brasileiro. 
Enfim, a história nos demonstra a oscilação que sofreu o mandato de Senadores, nós diversos 
períodos constitucionais. Defender o bicameralismo é um dever, pois nossa História já perpetuou 
esse sistema. Para modifica-lo, seria necessária uma modificação mais radical da sociedade. 
Todavia, não se justifica, hoje, o mandato dos Senadores diferir-se do mandato dos Deputados, pois 
ambos representam um momento conjuntural da sociedade, e a reformulação do Legislativo deve 
ocorrer em sincronia, possibilitando aos cidadãos reformular nossa estrutura de poder. 
Neste sentido, proponho mandato de 4 anos para o Senado respaldado no princípio de igualdade do 
Poder Legislativo, sem discriminação e privilégios. 
A sociedade espera que os nobres Senadores demonstrem patriotismo e sensibilidade, abrindo mão 
do mandato de 8 anos para, em 1990, dar-se início a uma nova fase de organização do nosso Poder. 
Parecer:   
   A emenda contrária diretriz adotada pelo projeto. 
 
   
   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. 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.  
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§ 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:08930 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao texto do Projeto de Constituição, no Título V, Capítulo I, Seção IV,  
que trata do Senado da República, o seguinte dispositivo:  
"O Senado da República compõem-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de  
trinta anos e no exercício dos direitos políticos. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três  
Senadores, com mandato de cinco anos coincidente sempre com o do Presidente da República. 
Cada Senador será eleito com dois Suplentes. Na hipótese de o próximo Presidente da República 
ser eleito em 1988, os mandatos dos atuais Senadores terminarão com o desse Presidente. Não 
ocorrendo esta hipótese, eles terminarão com o do atual Presidente da República". 
Justificativa: 
A diminuição da idade mínima histórica para Senador atende ao fato de que recentemente, em 
função da Emenda Constitucional nº 25, se reduziu a idade mínima para candidato a Deputado, de 24 
para 18 anos. Extingue-se a alternância da renovação de quatro em quatro anos, por um e dois 
terços, no Senado, para que o mandato dos Senadores possa ser sempre coincidente com o do 
Presidente da República, com todos os benefícios que a medida por certo trará para as Unidades da 
Federação representadas na Câmara Alta. Pela mesma razão, estamos propondo que, na hipótese 
de a eleição Presidencial ser em 1988, os mandatos dos atuais Senadores terminem com o do 
próximo Presidente da República e, não ocorrendo essa hipótese, esses mandatos terminem com o 
do atual Presidente. 
Parecer:   
   O sugerido pela emenda contraria diretriz do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10600 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Artigo 98  
Suprima-se o artigo 98 do Projeto da Constituição, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
Em emenda própria, o Constituinte firmatário propõe a instalação de um Parlamento unicameral. 
Consequentemente, fica prejudicado o dispositivo que regula a existência de uma segunda Casa no 
Legislativo. 
Parecer:   
   A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:11352 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
- substituir a redação do § 1o. do art. 98 do Projeto do Relator pela seguinte; suprimindo-se o  
§ 2o. do mesmo artigo.  
§ 1o. - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos. 
Justificativa: 
O texto do relator estabelece um mandato aos senadores de oito anos, o que, no regime democrático 
de uma sociedade complexa e evolutiva não se compatibiliza com o regime representativo. 
O regime democrático pressupõe uma permanente manifestação do corpo eleitoral sobre a atuação 
de seus representantes, como meio, inclusive, de controle da ação parlamentar. Um mandato de oito 
anos, praticamente libera o representante em relação aos representados, distanciando-o das 
demandas que deveria ser portador. A ciência política, calcada nas lições de antigos mestres, ensina 
que a melhor forma de se controlar o poder político dos órgãos do estado e dos detentores de 
mandato é a criação de mecanismos que se convertam em “contrapoderes” em favor da sociedade, 
pelos quais possa neutralizar ou mesmo opor-se ao poder do Estado. No caso, a fixação do mandato 
dos senadores em quatro anos, em relação ao atual tamanho dos mandatos, é um contrapoder da 
sociedade que, pela possibilidade periódica de escolher seus representantes, limitaria e controlaria a 
ação dos senadores. 
Parecer:   
   A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:12394 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o 3o. do art. 98, e redija-se assim o § 1o. do referido artigo:  
§ 1o. Cada Estado e Distrito Federal elegerão 3 (três) Senadores e 3 (três) suplentes de Senadores, 
com mandato de 8 (oito) anos. 
Justificativa: 
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Quem é “eleito em virtude da eleição” de outro candidato, a rigor não é eleito no sentido mais puro do 
termo não é “acolhido”. Não tem o indispensável respaldo da vontade popular. Não possui 
legitimidade. 
Parecer:   
   O tema objeto da Emenda integra o Projeto, com o texto majoritariamente aprovado pela Comissão 
Temática. Pela prejudicalidade. 
 
   
   EMENDA:13873 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 98 os seguintes parágrafos:  
Art. 98. ....................................  
§ 4o. Por direito próprio, são Senadores vitalícios os antigos Presidente da República,  
salvo renúncia.  
§ 5o. O Presidente da República poderá nomear Senadores vitalícios cinco cidadãos que tenham  
ilustrado a Pátria por altíssimos méritos no campo social, científico, artístico e literário. 
Justificativa: 
Esta norma, recolhida do art. 58º da Constituição Italiana, deve ser introduzida em nosso 
ordenamento jurídico-constitucional. Os antigos Presidentes, por sua experiência no trato das coisas 
públicas, sempre poderão prestar grandes serviços à Pátria se tiverem assento na Câmara Alta. 
Por outro lado, a nomeação dos Senadores Vitalícios, por altíssimos méritos, é matéria que 
aperfeiçoaria as novas instituições democráticas. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:13879 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se, no art. 98, "caput", a menção a "trinta e cinco anos" por "trinta anos". 
Justificativa: 
Creio que, por estarmos em um País de pirâmide etária bem jovem, que o candidato ao Senado da 
República deve ter a idade mínima de trinta anos e, não, como consta do projeto, trinta e cinco. 
A função revisora do Senado Federal, que poderia justificar esse limite de idade, encontra-se 
bastante diluída na atual fase de nossa vida política. Parece-me que haveria maior proveito no 
desempenho do mandato com a fixação desse novo limite. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:14026 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
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Texto:   
   Modifique-se o caput do Art. 98 do Projeto de Constituição, adotando-se a seguinte redação:  
Art. 98 - O Senado da República compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto de secreto, segundo o princípio majoritário, dentre os cidadãos maiores  
de vinte e cinco anos e no exercício de seus direitos políticos. 
Justificativa: 
O Brasil é um país constituído em sua maioria de jovens, onde as pessoas com menos de trinta anos 
representam 70% da população nacional. Por outro lado, no contexto atual, uma série de fatores de 
ordem psicossocial, contribuem para que o jovem atinja um nível de consciência política mais cedo. 
Diante do exposto, atendendo a nossa realidade, a presente proposta visa exatamente reduzir para 
25 anos a idade mínima para que o cidadão brasileiro possa candidatar-se ao Senado Federal. 
Na verdade, nas faixas etárias indicadas, o cidadão tem condições necessárias para o exercício do 
referido cargo, representando assim o seu Estado com responsabilidade e competência, fatores que 
me inspiraram à elaboração deste texto onde, espero, merecerá acolhimento. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:14733 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   Art. 1o. - Mantido o "caput" do artigo 98 do Projeto de Constituição, seus parágrafos terão a  
seguinte redação:  
Art. 98. ........................  
§ 1o. - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos.  
§ 2o. - Cada Senador será eleito com dois suplentes. 
Justificativa: 
Vitalícios na Constituição de 1824, com um mandato de nove anos na primeira Carta republicana, que 
seria reduzido para oito anos com a Lei Fundamental de 1934 e para seis anos com a Constituição 
outorgada de 1937, os membros do Senado Federal tiveram-no ampliado novamente para oito anos, 
a partir da Lei Maior de 1964. 
Copiou o Brasil, ao adotar o sistema bicameral e permitir que uma pequena parcela de seus 
componentes cumpra mandatos superiores aos da maioria, o sistema norte-americano. Nenhuma 
razão de ordem política ou ética, porém, justifica a doção da medida. Ainda que se não adote o 
sistema unicameral, que simplificaria e tornaria mais ágil o processo legislativo, recomendável seria 
que se promovesse a coincidência da duração dos mandatos de Deputados e Senadores. Quando 
mais não seja, para a observância do princípio de igualdade de todos perante a Lei. 
Este o objeto da presente Emenda, que submetemos à aprovação dos nobres Constituintes. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:15535 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Art. 98 .............................. 
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Parágrafo 1o.- Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro 
anos. 
Justificativa: 
Ciemos ser necessário atender a um sentimento da grande maioria do povo brasileiro, coincidência 
de duração de todos os mandatos eletivos, possibilitando assim a maior participação popular e se 
necessário, a renovação do Senado Federal. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:15632 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 98 pelo seguinte:  
Art. 98 - 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.  
§ 1o. - Cada Estado, Distrito Federal e Território elegerão três Senadores, com mandato de  
oito anos.  
§ 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: 
Acrescentamos o termo “territórios” para estender àquelas unidades federadas o direito sagrado de 
seus habitantes elegerem seus representantes no Congresso Nacional. 
Afinal, aqueles residentes em territórios não são eleitores de segunda categoria. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   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,  
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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 o Distrito Federal tenha menos de quatro ou mais de setenta Deputados.  
§ 3o. - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá quatro Deputados.  
Art. 47. - 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: 
A redação ora proposta dos 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 termos dos debates e acordos efetuados. 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:19222 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 98  
Dê-se ao Artigo 98, do projeto de constituição, a seguinte redação:  
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  
30 anos e no exercício dos direitos políticos. 
Justificativa: 
No entendimento da Comissão, o cidadão, no exercício dos direitos políticos, poderá aos 21 anos 
exercer as funções de Ministro de Estado; aos 18 Deputado Federal, e mais, o Presidente da Câmara 
Federal, que nada impede que seja um jovem, substitui o Presidente da República nos casos 
previstos, portanto não vemos razão para a rejeição desta emenda. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:19341 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No. 03  
MODIFICATIVA  
Ao Art. 98 seja dada a redação seguinte:  
Art. 98 - O Senado Federal compõem-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
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eleitos, cada um, com dois suplentes, pelo votos universal, direto, secreto e majoritário, dentre  
brasileiros maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos.  
Parágrafo único - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três senadores com mandato de  
oito anos, renovando-se a representação de cada unidade territorial, de quatro em quatro anos,  
alternadamente, por um e dois terços. 
Justificativa: 
Na emenda, a tentativa de conferir uma redação e uma sistematização mais concisa e mais técnica 
às disposições do artigo. 
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:  
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.  
Art. 55 - O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto, secreto e majoritário, dentre cidadãos maiores de 30 anos no exercício  
dos direitos políticos, sendo três por unidade federativa, eleitos com dois suplentes para  
mandato de oito anos, renovada a representação de quatro em quatro anos, por um e dois terços.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:20031 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 98 pelo seguinte:  
Art. 98 - O Senado Federal compõe-se de três representantes por Estado e pelo Distrito Federal,  
escolhidos em eleição majoritária, para um mandato de seis anos, renovando-se de dois em dois 
anos, pelo terço de seus componentes, a respectiva representação. 
Justificativa 
A emenda visa a ajustar a duração do mandato dos senadores ao dos deputados que está sendo 
proposto em emenda a parte. O dos deputados seria de 2 anos e a dos senadores de 6 renovando-se 
o destes últimos de dois em dois anos, pelo terço de seus integrantes 
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 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.”  
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Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições 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. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21042 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. 75  
O caput do art. 75 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 75- O Senado da República compõem-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto e secreto segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de  
trinta anos e no exercício dos direitos políticos." 
Justificativa: 
Se, para a composição da Câmara Federal se exige a idade de 18 anos, sendo que para ocupar 
cargo de Ministro de Estado essa idade é de 21 anos, por que então não se permitir que o cidadão 
com a idade de trinta anos não possa ser eleito para integrar o Senado da República? O objetivo da 
presente emenda é o de alterar esse limite de idade para eleição de Senador. 
Parecer:   
   O Substitutivo mantém dispositivo constante do Projeto, em face de majoritariamente apoiado 
desde os trabalhos das Subcomissões e da Comissão Temática.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:21428 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 75  
O artigo 75 do Projeto de Constituição de 26 de agosto de 1987, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  
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 brasileiros natos  
maiores de trinta anos e no exercício dos direitos políticos. 
Justificativa: 
Nem sempre idade é posto. Por outro lado, devemos possibilitar o ingresso ao Senado, também de 
brasileiros mais jovens. 
Sem nenhum demérito, existem Senadores que nunca tiveram experiência anterior, na vida eletiva, 
mas um Deputado Federal eleito aos 20 anos de idade, por mais capacidade política que seja dotada, 
fica condenado a não poder concorrer ao Senado por mais 15 anos. 
Entendendo os motivos que levam a este conservadorismo é que proponho que esta exigência seja 
reduzida para 30 anos. 
Parecer:   
   O Substitutivo mantém dispositivo constante do Projeto, em face de majoritariamente apoiado 
desde os trabalhos das Subcomissões e da Comissão Temática.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:21926 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 75  
Dê-se ao Artigo 75, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 75 - 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  
30 anos e no exercício dos direitos políticos. 
Justificativa: 
No entendimento da Comissão, o cidadão, no exercício dos direitos políticos, poderá aos 21 anos 
exercer as funções de Ministro de Estado; aos 18 Deputado Federal, e mais, o Presidente da Câmara 
Federal, que nada impede que seja um jovem, substitui o Presidente da República nos casos 
previstos, portanto não vemos razão para a rejeição desta emenda. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23066 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 § 1o. do art. 75 pelo seguinte:  
§ 1o. - Cada Estado, o Distrito Federal, e os Territórios elegerão três Senadores com mandato de  
oito anos à exceção do Território de Fernando de Noronha. 
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Justificativa: 
Esta Emenda pretende por fim à discriminação histórica que existe para com os territórios. 
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23227 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
- Substituir a redação do § 1o. do art. 75 do Substitutivo do Relator pela seguinte; suprimindo-se  
o § 2o. do mesmo artigo.  
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos. 
Justificativa: 
O texto do relator estabelece um mandato aos senadores de oito anos, o que, no regime democrático 
de uma sociedade complexa e evolutiva não se compatibiliza com o regime representativo. 
O regime democrático pressupõe uma permanente manifestação do corpo eleitoral sobre a atuação 
de seus representantes, como meio, inclusive, de controle da ação parlamentar. Um mandato de oito 
anos, praticamente libera o representante em relação aos representados, distanciando-o das 
demandas que deveria ser portador. A ciência política, calcada nas lições de antigos mestres, ensina 
que a melhor forma de se controlar o poder político dos órgãos do estado e dos detentores de 
mandato é a criação de mecanismos que se convertam em “contrapoderes” em favor da sociedade, 
pelos quais possa neutralizar ou mesmo opor-se ao poder do Estado. No caso, a fixação do mandato 
dos senadores em quatro anos, em relação ao atual tamanho dos mandatos, é um contrapoder da 
sociedade que, pela possibilidade periódica de escolher seus representantes, limitaria e controlaria a 
ação dos senadores. 
Parecer:   
   Após os devidos estudos, somos pelo não acolhimento da proposição.  
Rejeitada, nos termos do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:23262 REJEITADA 
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 
denominam Deputados. 
Já o Senado é a casa dos Estados, ou seja, da Federação. Não há por outro lado, qualquer 
conveniência nas modificações constantes do Substitutivo. 
Parecer:   
   A redação do Substitutivo acolhe princípio amplamente referendado pela Comissão Temática, e 
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constante do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24069 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se o art. 75 do Substitutivo do Projeto de Constituição, adotando-se a seguinte redação:  
Art. 75 - O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto e secreto, seguindo o princípio majoritário, dentre os cidadãos maiores  
de vinte e cinco anos e no exercício dos direitos políticos. 
Justificativa: 
O Brasil é um país constituído em sua maioria de jovens, onde as pessoas com menos de trinta anos 
representam 70% da população nacional. Por outro lado, no contexto atual, uma série de fatores de 
ordem psicossocial, contribuem para que o jovem atinja um nível de consciência política mais cedo. 
Diante do exposto, atendendo a nossa realidade, a presente proposta visa exatamente reduzir para 
25 anos a idade mínima para que o cidadão brasileiro possa candidatar-se ao Senado Federal. 
Na verdade, nas faixas etárias indicadas, o cidadão tem condições necessárias para o exercício do 
referido cargo, representando assim o seu Estado com responsabilidade e competência. 
Parecer:   
   Tem em vista a Emenda reduzir de 35 para 25 anos a idade mínima para a candidatura ao Senado 
da República.  
Entendemos que a candidatura para o Senado da República deve estar restrita aos cidadãos mais 
maduros. A idade de trinta e cinco anos pressupõe isso e, ademais, permite que o candidato já 
possua maior experiência parlamentar, eis que viabilizada sua candidatura para a Câmara Federal e 
para outras representações políticas mais cedo, com limites menores de idade para outros cargos 
eletivos.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24126 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 75 a seguinte redação:  
"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 anos e no exercício majoritário dos direitos políticos. Cada Estado e o Distrito  
Federal elegerão três Senadores, com mandato de cinco anos coincidente sempre com o do 
Presidente da República. Cada Senador será eleito com dois suplentes. Na hipótese de o próximo 
Presidente da República ser eleito em 1988, os mandatos dos atuais Senadores terminarão com o 
desse Presidente. Não ocorrendo esta hipótese, eles terminarão com o do atual Presidente 
da República." 
Justificativa: 
A diminuição da idade mínima histórica para Senador atende ao fato de que recentemente, em 
função da Emenda Constitucional nº 25, se reduziu a idade mínima para candidato a Deputado, de 24 
para 18 anos. Extingue-se a alternância da renovação de quatro em quatro anos, por um e dois 
terços, no Senado, para que o mandato dos Senadores possa ser sempre coincidente com o do 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 53  

 

Presidente da República, com todos os benefícios que a medida por certo trará para as Unidades da 
Federação representadas na Câmara Alta. Pela mesma razão, estamos propondo que, na hipótese 
de a eleição Presidencial ser em 1988, os mandatos dos atuais Senadores terminem com o do 
próximo Presidente da República e, não ocorrendo essa hipótese, esses mandatos terminem com o 
do atual Presidente. 
Parecer:   
   A alteração pretendida pela emenda na duração do mandato dos Senadores, para fazê-lo coincidir 
com o do Presidente da República, não traria, a nosso ver, as vantagens óbvias indicadas na 
justificação. Da mesma forma, não significariam progressos as demais inovações propostas em 
relação aos membros da Câmara Alta, mormente por preverem alternativas conjunturais divorciados 
da realidade política. 
 
   
   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.  
..................................................  
"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  
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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.  
Por outro lado, a difícil conjuntura econômico-financeira que atravessamos exige pela concentração 
de esforções 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:24625 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. 75 pelo seguinte:  
Art. 75 - O Senado Federal compõe-se de três representantes por estado e pelo Distrito Federal,  
escolhidos em eleição majoritária, para um mandato de seis anos, renovando-se de dois em dois 
anos, pelo terço dos seus componentes, a respectiva representação. 
Justificativa: 
A emenda visa a ajustar a duração do mandato dos senadores ao dos deputados que está sendo 
proposto em emenda à parte. O dos deputados seria de 2 anos e a dos senadores de 6, renovando-
se o destes últimos, de dois em dois anos, pelo terço de seus integrantes. 
Parecer:   
   Com a emenda é proposta a redução para seis anos dos mandatos dos Senadores.  
A emenda se justifica, segundo seu autor, na mesma razão que o levou a propor, na Emenda no. ES 
24610/1, a redução do mandato dos Deputados para dois anos, por nós rejeitada.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25038 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Título V  
Capítulo I - Do Legislativo  
Seção I - Do Congresso Nacional  
Propõe-se modificação na redação do art. 75 e seu parágrafo 1o., reduzindo o mandato de Senador  
para quatro anos.  
A nova redação:  
Art. 75 ............................... 
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três (3) Senadores, com mandato de quatro  
anos, salvo dissolução do Senado Federal. 
Justificativa: 
Na história da Organização do Legislativo em nossa sociedade, algumas coisas, pode se dizer, 
permaneceram como consenso. 
O bicameralismo foi defendido em nossa primeira Constituição (1824), no período Imperial, mantido 
em quase todas as Constituições da República. 
Todavia, se na aparência podemos encontrar semelhanças, sabemos que na essência desse poder 
ocorreram bastantes diferenças, ou melhor, adaptaram-se novas bases de dominação e, por sua vez, 
as necessidades da classe dominante forçaram um repensar no poder dos Senadores. 
Calcado nesse argumento e embasado na história Constitucional de nosso país, poderemos perceber 
que propor modificações para mandato dos Senadores não se trata de golpe e nem mesmo de 
fisiologismo, ao contrário, mas vejamos a história constitucional. 
Em 1824, na primeira Constituição do nosso Estado Nacional, Constituição outorgada pelo 
Imperador, o Legislativo organizado no bicameralismo dava aos Senadores a vitaliciedade através  
do Art. 40, e assim manteve-se até a República. 
Com o advento da República e, por sua vez, com a reformulação da Constituição, os Senadores 
perderam através do Art. 31 sua vitaliciedade, pois, por esse artigo, o mandato dos mesmos ficava 
reduzido a 9 anos. Mudou-se o critério de proporcionalidade do número de Senadores através  
do Art. 30. 
Após o “golpe de 30” ascendeu ao poder uma nova facção de classe, tendo no comando a nascente 
burguesa industrial aliada aos setores da “classe média”. Essa mudança de poder exigiu 
reformulação constitucional. Novamente, no bojo das mudanças, o mandato dos Senadores caia para 
8 anos, através do Art. 89, e o número de Senadores por unidade Federativa, caia para 2. A 
ascensão do Estado autoritário de caráter fascista, em 37, outorgou uma nova carta, na qual o poder 
Legislativo mantinha a Câmara dos Deputados e os Senadores davam lugar, pelo Art. 50, aos 
conselheiros, com o mandato de 6 anos. 
A queda do fascismo e do nazismo na Europa repercutiu em nossa sociedade, com a retomada da 
democratização. Uma nova Constituição amarrava os ideários democratizantes. O Art. 60 § 2 fixava o 
mandato dos Senadores em 8 anos. 
Novamente o Legislativo, com o golpe de 64, comandado pelos setores reacionários, sofreu mais um 
terrível golpe. Após perder suas prerrogativas o Congresso viu nascer à figura do Senado Biônico, 
que serviu para sustentar o poder reacionário instalado no Estado brasileiro. 
Enfim, a história nos demonstra a oscilação que sofreu o mandato de Senadores, nós diversos 
períodos constitucionais. Defender o bicameralismo é um dever, pois nossa História já perpetuou 
esse sistema. Para modifica-lo, seria necessária uma modificação mais radical da sociedade. 
Todavia, não se justifica, hoje, o mandato dos Senadores diferir-se do mandato dos Deputados, pois 
ambos representam um momento conjuntural da sociedade, e a reformulação do Legislativo deve 
ocorrer em sincronia, possibilitando aos cidadãos reformular nossa estrutura de poder. 
Neste sentido, proponho mandato de 4 anos para o Senado respaldado no princípio de igualdade do 
Poder Legislativo, sem discriminação e privilégios. 
A sociedade espera que os nobres Senadores demonstrem patriotismo e sensibilidade, abrindo mão 
do mandato de 8 anos para, em 1990, dar-se início a uma nova fase de organização do nosso Poder. 
Parecer:   
   Por representarem os Senhores Senadores mais diretamente a unidade federada perante a União, 
que propriamente seu povo cuja representação está mais afeta aos Deputados Federais, não vemos 
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motivos para a equiparação dos respectivos mandatos, nem para a extensão ao Senado do princípio 
da dissolubilidade. Ademais, apesar do mandato de oito anos para os Senadores, a Câmara Alta 
também sofre renovação, como a Câmara dos Deputados, quadrienalmente. 
 
   
   EMENDA:26893 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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 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 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:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e em essência consideradas pelo 
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Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:26927 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: § 1o. do Art. 75 que passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 75 - .............................  
§ 1o. - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de seis anos. 
Justificativa: 
O fato de os Senadores serem representantes dos Estados não autoriza se tenha como condizente 
com o tempo de duração de seus mandatos, fixados em 8 anos. 
Assim, reputamos que o mandato de oito anos é excessivo, razão por que propomos de 6 (seis) anos. 
Parecer:   
   Os princípios definitivamente incorporados ao Substitutivo não autorizam o acolhimento de Emenda 
com eles conflitantes.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27023 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Adapte-se o texto dos artigos 83 e seguintes do Substitutivo Relator Bernardo Cabral para  
absorção dos seguintes dispositivos:  
"Art. - O Senado da República compõe-se de representantes dos Estados, do Distrito Federal e  
das Nações Indígenas, eleitos segundo o princípio majoritário, dentre os cidadãos maiores de trinta  
e cinco anos e no exercício dos direitos políticos.  
§ 1o. - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores e respectivos suplentes  
com mandato de cinco anos.  
§ 2o. - As Nações Indígenas escolherão, por processo que adotarem, seus três Senadores e  
suplentes com mandato de cinco anos.  
§ 3o. - Os Senadores Indígenas terão o privilégio de expressar-se em suas línguas  
maternas, sendo os seus pronunciamentos traduzidos por especialistas no conhecimento dos seus  
respectivos idiomas. 
Justificativa: 
Só o reconhecimento pleno e absoluto às Nações Indígenas do seu direito constitucional e universal 
(Declaração Universal dos Direitos do Homem e Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos 
Estados – Resolução 3.281 – XXVI da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 12/12/74) à 
preservação da sua própria identidade étnico-cultural resgatará a enorme dívida histórico-social do 
Estado Brasileiro para a humanidade. 
A imprescritibilidade das terras indígenas e a inalterabilidade da sua destinação histórico-sócio-
cultural são princípios constitucionais irreversíveis e que devem ser garantidos até de arma na mão. A 
propósito, as Forças Armadas Nacionais granjeariam enormes prestigio e simpatia do povo brasileiro, 
se por força de lei, assumissem o ônus da demarcação das terras indígenas e sua proteção contra 
“grileiros” de todo gênero que exploram inescrupulosamente os índios, transmitindo-lhes doenças 
infectocontagiosas, causando, por esse modo, a dizimação de tribos inteiras. O Narcotráfico 
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internacional também se aproveita de idiossincrasias das culturas ameríndias para burlar a vigilância 
das autoridades sanitárias e policiais. Infelizmente, em alguns países da América Latina contam com 
a proteção de alguns militares corruptos e de autoridades desmoralizadas ou pusilânimes, quando 
não movidas pela própria ganância. 
A preservação dos remanescentes das culturas ameríndias pré-colombianas é dever de toda a 
humanidade. Cabe-nos, nos brasileiros, o privilégio, de sermos os guardiões incorruptíveis dos 
derradeiros santuários ainda quase intocados autênticos repositórios – das antigas culturas dos 
nossos ancestrais. O reconhecimento inserto em norma constitucional do direito de 
representatividade senatorial das Nações indígenas equivale irremissivelmente à proclamação da 
autonomia étnico-cultural dos povos Ameríndios do Brasil. 
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:28702 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. 75, seja dada a redação seguinte:  
Art. 75 - O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos, cada um, com dois suplentes, pelo voto universal, direto, secreto e majoritário, dentre  
brasileiros maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos.  
Parágrafo único - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três senadores com mandato de  
oito anos, renovando-se a representação de cada unidade territorial, de quatro em quatro anos,  
alternadamente, por um e dois terços. 
Justificativa: 
Na emenda, a tentativa de conferir uma redação e uma sistematização mais concisa e mais técnica 
às disposições do artigo. 
Parecer:   
   A emenda objetiva aprimorar a redação oferecida ao art. 75 e seus parágrafos, que foram 
englobados num único parágrafo.  
Entretanto, ao elaborar a nova redação, o ilustre autor omitiu a referência à eleição dos suplentes de 
Senadores, que não pode deixar de figurar no texto constitucional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29554 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Ao Título V, Capítulo I, Seção V acrescente-se artigo, nos seguintes termos:  
Art. Define-se o mandato dos Deputados e Senadores por todas as suas atividades com  
objetivo político, legislativo e de fiscalização do Governo. 
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Justificativa: 
O artigo deve acabar com a ideia de que só a atividade do plenário e, eventualmente de Comissões é 
atividade parlamentar e iniciar uma consciência pública de que todas as funções no sentido de 
articulação política, mobilização, análise de dados, estudo de projetos, exposição de ideias além de 
votar e receber eleitores constitui o mandato. 
Parecer:   
   A Emenda visa a definir as atividades que se compreendem no mandato dos Deputados e 
Senadores a fim de evitar a errônea compreensão do povo de que a atividade parlamentar se resume 
aos trabalhos de plenário e das Comissões.  
Apesar do louvável objetivo da proposta, penso que o esclarecimento da opinião pública se 
conseguirá melhor com uma campanha educativa do que com a simples inserção de dispositivo na 
Lei Maior.  
Pela rejeição. 
 
   
   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  
[...] 
Do Senado Federal  
Art. 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 renovar-se-á de quatro em quatro  
anos, alternadamente, por um e dois terços.  
[...] 
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: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:  
TÍTULO V  
Da Organização Federal  
[...] 
Seção V  
Do senado Federal  
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Art. 81. 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: 
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., 
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. 
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   EMENDA:33041 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 75 do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 75 - O Senado da República compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
indicado o seu nome pela Convenção partidária entre maiores de trinta e cinco anos, no exercício  
dos direitos políticos e eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário". 
Justificativa: 
Pretendemos que se exija do candidato idade superior a trinta e cinco anos à data da escolha pela 
Convenção partidária. 
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33853 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. 75  
Dê-se, aos §§ 1o. e 2o. do art. 75, a seguinte redação.  
" § 1o. - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão cinco 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 dois e três quintos". 
Justificativa: 
Eleva-se o número de Senadores a serem eleitos em cada Estado e também no Distrito Federal, 
passando de três para cinco, em face da complexidade cada vez mais crescente dos problemas cuja 
solução incumbe ao Senado Federal. 
A emenda representa, ainda, a demonstração de apoio aos Estados menos populosos mas que, nem 
por isso, possuem problemas, assegurando-lhes uma representação que possa batalhar eficazmente 
pelo desenvolvimento e progresso de sua região. 
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:33999 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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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  
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.  
Art. 75 - 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: 
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:34354 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. 75, § 3o.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 63  

 

O § 3o. do art. 75 passa a ter a seguinte redação:  
"§ 3o - Cada Senador será eleito com um suplente, vedada a sublegenda." 
Justificativa: 
Se faz necessário, ficar claro na nova Constituição a não permissão da sublegenda. 
Parecer:   
   Após os devidos estudos, somos pelo não acolhimento da proposição.  
Rejeitada, nos termos 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 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, 
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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. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   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 
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 descredito 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.  
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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:01056 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Título IV  
Capítulo I  
do Legislativo  
Seção I  
do Congresso Nacional  
Propõe-se modificação na redação do art. 57 em seu parágrafo 1o., reduzindo o mandato de Senador 
para quatro anos.  
A nova redação:  
Art. 57...............................  
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três (3) Senadores, com mandato de quatro anos.  
Acrescente-se ao art. 4o. das Disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias o § 3o., com a seguinte redação:  
§ 3o. - A duração dos mandatos dos atuais Senadores obedecerá à norma vigente à época de sua  
eleição. 
Justificativa: 
Se buscarmos a história do Legislativo no Brasil, veremos que a definição do mandato de Senadores 
mudou, de Constituição para Constituição, de acordo com a conjuntura sócio-política e econômica de 
cada momento histórico. 
Vivemos um processo de tentativa de redemocratização do País. Faz-se, portanto, necessária uma 
revisão na organização e estrutura dos Poderes, a fim de que sejam concretizadas as inovações que 
o momento exige. 
Assim sendo, proponho a uniformização dos mandatos Legislativos, garantindo aos cidadãos o direito 
de renovar também o Senado Federal, em sincronia com suas expectativas. 
Para por fim as discriminações e privilégios, a sociedade brasileira espera dos nobres Constituintes 
uma atitude de patriotismo, sensibilidade e demonstração de espirito público aprovando essa 
proposta de mudança. 
Parecer:   
   A Emenda reduz o mandato dos Senadores de oito para quatro anos (Art. 57, §1o.) e acrescenta 
dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias para determinar que a 
duração dos mandatos dos atuais Senadores "obedecerá à norma vigente à época de sua eleição".  
É tradicional, e praticamente universal, a necessidade de terem os Senadores mandato mais longo.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:01674 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 57, §§ 1º e 2º.  
Dê-se, aos parágrafos 1º e 2º do art. 57, a seguinte redação:  
"§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão cinco 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 dois e três quintos." 
Justificativa: 
Eleva-se o número de Senadores a serem eleitos em cada Estado e também no Distrito Federal, 
passando de três para cinco, em face da complexidade cada vez mais crescente dos problemas cuja 
solução incumbe ao Senado Federal. Em decorrência altera-se o § 2º, relativamente à renovação da 
representação senatorial. 
A presença de Senadores, no Poder Legislativo, nem sempre foi uma constante no Estado brasileiro. 
Na vigência da Constituição de 1937, aos “representantes do povo”, integrantes da Câmara dos 
Deputados (art. 46), contrapunham-se os membros do Conselho Federal como representantes dos 
Estados (art. 50), um para cada Estado (art. 50, § único) e mais 10, de livre nomeação pelo 
Presidente da República (art. 50), todos passando a integrar o Parlamento Nacional (art. 38, § 1º). A 
representação, pois, dos Estados fazia-se pelos membros do Conselho Federal, com mandato de 6 
anos (art.50). 
A denominação de “Senadores” esteve presente nas demais Cartas Constitucionais, desde o texto 
Imperial. 
Seu número, porém, variou no correr dos tempos. Assim é que na Constituição de 1937 a 
representação dos Estados fazia-se por apenas um elemento para cada Estado, existindo ainda mais 
10, sem vinculação ao Território Estadual. Na Constituição de 1934 os senadores, representantes de 
cada Estado e do Distrito Federal, eram dois (art. 89), cabendo observar que o Senado apenas 
“colaborava” com a Câmara dos Deputados no exercício do Poder Legislativo (art. 22), mas sua 
função precípua era de coordenar os Poderes federais ente si (art. 88). Na Constituição do Império, o 
número de Senadores, por Província, correspondia à metade dos respectivos Deputados (art. 41), e 
seu mandato era vitalício (art. 40). Nas demais Constituições manteve-se a representação estadual 
de três senadores, cujo mandato teve períodos diversificados. 
É inegável que a complexidade das tarefas hoje atribuídas ao Senado tem provocado excessiva 
sobrecarga de trabalho a cada um de seus membros, justificando se aumente o número de 
Senadores, representantes de cada Estado e do Distrito Federal. 
A emenda representa, ainda, a demonstração de apoio aos Estados menos populosos mas que, nem 
por isso, possuem menos problemas, assegurando-lhes uma representação que possa pugnar, 
eficazmente, pelo desenvolvimento e progresso de sua região. 
Parecer:   
   A Emenda prevê a eleição de cinco Senadores em cada Estado e no Distrito Federal, com 
mandatos de oito anos, sendo a representação renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, 
por dois e três quintos.  
Para o aumento do número de Senadores, alega a "complexidade cada vez mais crescente dos 
problemas cuja solução incumbe ao Senado Federal".  
O número atual de Senadores parece-nos mais do que suficiente.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 67  

 

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. 56. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos 
segundo o princípio majoritário. 
Parágrafo 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos. 
Parágrafo 2º A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em 
quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. 
Parágrafo 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes 
[...] 

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 
       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 
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     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 
     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 
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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: 
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 
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- 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. 
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:00031 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o., do Art. 47, do Texto. 
Justificativa: 
Entendemos que à eleição do Senador não deve se vincular, automaticamente, a do suplente, principalmente 
em número de dois. 
Ora, o suplente de Senador deve ser aquele que obtiver, entre os não eleitos, o maior número de votos, e 
não aquele cuja candidatura fora apenas registrada como suplente. 
Parecer:   
   Tem em vista a Emenda a supressão do § 3o. do art. 47, que prevê que "cada Senador será eleito com dois 
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suplentes".  
A supressão é defendida sobre o argumento de que deve caber a suplência àquele que obtiver o segundo 
maior número de votos.  
Na eleição majoritária, a substituição deve-se dar na pessoa do candidato inserido na mesma orientação 
política daquele que recebeu a preferência do eleitorado e que, registrado na mesma chapa, carreia votos 
para o candidato à titularidade da cadeira senatorial.  
Demais disso, a supressão proposta implicaria em ficar sem mandamento constitucional a questão da 
suplência, que deve constar do texto Maior.  
Pelas precedentes razões somos contrário a aprovação da Emenda. 
 
 
   EMENDA:00471 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 47/CAP-I/SEÇÃO I / TÍTULO IV.  
Suprima-se a expressão: "COM MANDATO DE OITO ANOS", no § 1o.  
Suprima-se a expressão: "ALTERNADAMENTE. POR UM E DOIS TERÇOS, no § 2o. 
Justificativa: 
Esta emenda visa o nivelamento dos mandatos parlamentares na República Federativa do Brasil, de 
Vereador e Senador da República, naturalmente respeitando o mandato dos atuais Senadores. 
Não vejo argumentos que possam justificar um mandato tão longo. 
Atualmente, apenas dois países do mundo sustentam mandato de 8 anos para o Senado Federal o Brasil, 
que acaba de sair de uma ditadura negra: o Chile, que ainda está vivendo sob uma ditadura das mais 
nefastas. 
Esta é a oportunidade que temos de modernizar e democratizar a estrutura do Poder Legislativo no nosso 
país. 
Parecer:   
   Com a emenda é proposta a supressão, no §1o. do art. 47, do número de anos de mandato do Senador, e, 
no § 2o. do mesmo artigo, por coerência com a proposta retroapontada, a eliminação da referência à 
renovação alternada, de um e dois terços da representação senatorial, de quatro em quatro anos.  
Somos contrários à emenda por duas razões: primeiro porque não vemos em que a manutenção do mandato 
senatorial em oito anos, renovada uma vez que é, expressivamente, a representação na Câmara Alta de 
quatro em quatro anos, obstáculo à modernização da estrutura do Poder Legislativo, mas mesmo que tanto 
representasse, o que nos deve preocupar e a Constituinte bem significou essa aspiração, é a efetiva 
ocupação, pelo Poder Legislativo, do espaço que lhe cabe no jogo de divisão de Poderes, exercitando suas 
competências com real proveito para a modernização do Estado brasileiro, com reflexos positivos nos 
anseios populares para os quais deve estar sempre voltado; por segundo, a eliminação da previsão do 
número de anos de mandato deixaria o texto Constitucional sem a regra, que é constante, no Projeto, 
relativamente ao número de anos de mandato correspondente aos demais cargos eletivos.  
Pelas precedentes razões somos contrários à aprovação da emenda. 
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