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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. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e 

de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta 

de seus membros.   

 

1 – Sugestões localizadas1  

 SUGESTÃO:07513 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   

   SUGERE QUE, SALVO DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL EM CONTRÁRIO, AS DELIBERAÇÕES DE 
CADA CÂMARA SEJAM TOMADAS POR MAIORIA DE VOTOS, PRESENTE, NO MÍNIMO, UM QUINTO DE 
SEUS MEMBROS. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema. A relação de reuniões e audiências 
públicas realizadas pela Subcomissão do Poder Legislativo - IIIa está 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 

                                                      
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/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/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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3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO - IIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 8º Salvo disposição constitucional em contrário as deliberações de cada 

Câmara e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos dos 

parlamentares presentes. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 8º Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada 

Câmara e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente no 

mínimo um quinto de seus membros. 

 

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

votação da redação final do Anteprojeto.  

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

https://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/subcomissao3a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO – III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 6. 

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 8º Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada 

Câmara e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente, no 

mínimo, um terço de seus membros. 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 7. 

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

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 8º Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada 

Câmara e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos presentes, 

desde que esta maioria não seja inferior a um quinto do total dos membros. 

 

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

Governo – III a votação da redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 08/08/1987, suplemento, a partir da p. 2. 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/comissao3 

 

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

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 105 - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada 

Câmara e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos presentes, 

desde que esta maioria não seja inferior a um quinto do total dos membros. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 4. 

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 106. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada 

Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos presentes, desde 

que esta maioria não seja inferior a um quinto do total dos membros. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 10. 

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 81.  Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada 

Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente 

a maioria de seus membros. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 7. 

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 59. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa 

e de suas Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de 

seus membros. 

 

Discussão e votação: 

Destaque(s) apresentado(s) nº 04023/87, referente à emenda 22752.  

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

27/01/1988, a partir da p. 1688.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 63. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa 

e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presentes, desde que 

esta maioria não seja inferior a um quinto do total de seus membros. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 2. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 61. 

 

Requerimento de destaque nº 614.  O destaque foi votado e rejeitado.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 17/03/1988, a partir da p. 

8547. 

 

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

2º) 

Art. 48. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa 

e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria 

absoluta de seus membros. 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaques nº 1073, referente à emenda 00969.  A emenda foi 

rejeitada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/08/1988, a partir da p. 

12941. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa 

e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente 

a maioria absoluta de seus membros. 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada 

Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente 

a maioria absoluta de seus membros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
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/207anc17mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/297anc24ago1988.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00009 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
"Art. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Câmara serão tomadas 
por maioria de votos, presente no mínimo um quinto dos seus membros." 
Justificativa 
Rui Barbosa ao estudar as instituições parlamentares demonstrou a respeitabilidade da Câmara dos 
Comuns e o desapreço do povo pelo Congresso Americano: 
1) "Na Inglaterra o quórum, a saber o número de representantes necessários às assembleias, para 
deliberarem foi sempre extremamente exíguo. Sob CROMWELL, no século XVII, a Câmara dos 
Comuns, com 360 deputados ao todo, inclusive os da Escócia e Irlanda, funcionava com sessenta. 
2)"The upper house, diz ERSKINE MAY, may proceed with business, if only three lords are present. E 
BRYCE: The house of lords whose quorum is three". A outra câmara, a câmara eletiva abrange 760 
deputados, e, para trabalhar, lhe basta a assistência de quarenta. Tentou-se, em 1801, elevar esse 
ínfimo limite a sessenta. Mas não prevaleceu o alvitre, subsistindo até hoje o mínimo já instituído 
antes da revolução, desde 1640, e depois dela restabelecida. A regra é de quarenta; o que 
representa a décima sétima parte da casa. 
3) Não precisamos dizer o dos Comuns em Inglaterra. Ali está o alvo das maiores ambições, das 
maiores capacidades políticas no estado. No Parlamento de Inglaterra não se conhece o lobbysm, a 
advocacia parlamentar, a corrupção mercantil. Nenhuma Assembleia política iguala àquela em 
respeitabilidade, em consideração popular". 
Na FRANÇA as votações se processam independentemente de quórum, salvo se sua verificação for 
pedida, pessoalmente, por um líder de partido. Neste caso, será necessária a presença no recinto da 
Câmara da maioria absoluta dos parlamentares. Não havendo quórum a sessão será suspensa e 
outra será convocada para a votação, devendo haver pelo menos uma hora de intervalo. Então a 
deliberação será tomada com qualquer número. 
Na ESPANHA encerrada a discussão da matéria, passa-se a votação com a maioria dos deputados. 
A matéria é considerada aprovada, se tiver o voto da maioria dos presentes, salvo matérias para as 
quais a Constituição exija maioria absoluta. 
As moções de confiança solicitadas pelo governo necessitam de maioria simples. 
As moções de censura só são aprovadas pela maioria absoluta e devem ser apresentadas pelo 
menos por 1/10 dos deputados. 
Nos ESTADOS UNIDOS como Comissão Geral, a Câmara dos Deputados atua com quórum de 100 
representantes, embora a Câmara dos Deputados tenha 435 deputados. Votado o projeto, por 
maioria simples dos presentes, encerra-se a sessão da Comissão. O Presidente assume a direção e 
reúne-se a Casa que exige o quórum de 218 representantes, Maioria simples. 
O processo de votação pessoal pode ser solicitado por 1/5 do quórum mínimo da Casa ou por 20 
deputados na Comissão Geral. 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Em PORTUGAL antes da ordem do dia, o quórum mínimo é de 1/4 dos deputados. Na Ordem do Dia, 
o quórum mínimo é de 1/3 dos deputados. 
Parecer:   
   Aprovada. 
 
   
   EMENDA:00025 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 8º do anteprojeto "Do Poder Legislativo"  a seguinte redação:  
"Art. 8º Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações do Congresso Nacional e de 
cada uma de suas Câmaras, inclusive as Comissões, serão tomadas por maioria de votos, presente a 
maioria de seus membros". 
Justificativa 
Pretende-se, com a presente Emenda, corrigir vício de técnica legislativa, constatado na redação do 
artigo 8º do Anteprojeto "Do Poder Legislativo". 
Reza o artigo 8º do Anteprojeto que o "quórum" de maioria simples equivalerá à maioria dos votos 
dos parlamentares presentes (inclusive sem determinar a sessão). 
Ora, querer extrair-se a maioria da Casa da simples maioria dos presentes à sessão é viabilizar a 
aprovação de normas jurídicas pelo voto de reduzido número de parlamentares. 
Visando a inviabilizar essa situação oferecemos a presente Emenda que adita à maioria de votos à 
exigência da presença de maioria absoluta dos membros. 
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista a nova redação de artigo. 
 
   
   EMENDA:00044 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 8º do anteprojeto do relator a seguinte redação:  
"Art. 8º Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa serão tomadas 
por maioria de votos, presente a maioria de seus membros. O voto é pessoal." 
Justificativa 
A decisão democrática legítima implica vontade majoritária da maioria dos que votam. Qualquer outro 
critério subtrai desse primado fundamental e deve ser evitado. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00056 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao art. 8º:  
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Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:  
"Art. 8º As deliberações de cada Câmara e de suas comissões serão tomadas por maioria dos 
votos presentes." 
Justificativa 
Consideramos desnecessária a expressão inicial "salvo disposição constitucional em contrário ... ".  
Se estamos elaborando o texto constitucional não há motivo para a ressalva. O princípio estabelecido 
é o das decisões tomadas pela maioria dos votos presentes. E basta. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00150 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 8º.:  
"Art. 8º Salvo disposição constitucional em contrário as deliberações de cada Câmara e de 
suas comissões serão tomadas em votação pública e nominal por maioria de votos dos 
parlamentares presentes, desde que essa maioria não seja inferior a um terço do total dos membros." 
Justificativa 
A emenda mantém um mínimo de capacidade de obstrução do processo legislativo por parte das 
minorias, através de pedidos de verificação de quórum. Resguarda, no entanto, o que é fundamental: 
a legitimidade das deliberações, que poderia ser questionada se fossem admitidas votações com um 
mínimo irrisório de parlamentares presentes. Por fim, quanto à forma de votação, propõe-se abolição 
do voto de liderança e afirma-se o caráter público das votações, sempre no interesse da valorização 
da responsabilidade pessoal do parlamentar. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00226 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 8º este texto:  
"Art. 8º Salvo disposição constitucional em contrário as deliberações de cada Câmara serão tomadas 
por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros." 
Justificativa 
O texto do anteprojeto é extremamente infeliz quando pretende que as deliberações sejam tomadas 
sem que estejam presentes membros das Casas Legislativas que representem, pelo menos, a 
maioria absoluta dos que a compõem. Desse modo, qualquer número poderia deliberar, até mesmo 
em sessões extraordinárias convocadas em momentos inoportunos ou que impossibilitassem os 
congressistas de estar presentes (sábado de manhã, sexta-feira à noite, etc). 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00284 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:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 8º o seguinte texto:  
"Art. 8º Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Câmara serão tomadas 
por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros." 
Justificativa 
Creio que o anteprojeto inova perigosamente ao permitir que as decisões sejam tomadas apenas pela 
maioria de votos dos presentes, sem exigir quórum da maioria absoluta para que qualquer decisão 
possa ser tomada. Desse modo, circunstancialmente, um pequeno grupo de parlamentares poderia 
solicitar uma inversão da Ordem do Dia ou exigir a convocação de uma sessão extraordinária e, 
graças a esse artificio, fazer aprovar matéria que certamente não seria acolhida se estivesse presente 
a maioria absoluta de cada Câmara. 
É uma inovação que não deve merecer acolhida pelos grandes riscos que encerra. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00079 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 8º do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
"Art. 8º - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Câmara e de suas 
Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros.  
§1o - As votações sobre o mérito das matérias serão sempre pelo processo nominal, ressalvados os 
casos previstos nesta Constituição.  
§2o - O subsídio é devido ao Congressista em função de seu comparecimento efetivo e 
de participação nas votações." 
Justificativa 
O anteprojeto inova ao permitir que, salvo disposição constitucional em contrário, poderá haver 
deliberação no Congresso, com a presença de apenas um quinto da constituição das Casas. 
Por outro lado, em nenhuma disposição estabelece qualquer sanção ao parlamentar ausente. 
Ora, o que mais causou celeuma, suscitando comentários os mais desairosos ao funcionamento do 
Congresso nos últimos anos, foi a existência do voto de Liderança, pelo qual poucos decidiam por 
muitos. 
Agora, que eliminamos esse voto, o anteprojeto permite que um quinto dos parlamentares possa 
decidir por todos e isto em um dispositivo constitucional. 
Não se justifica que, alegando desinteresse de alguns em participar dos trabalhos, engane-se o povo, 
agora com amparo na própria Constituição. 
No nosso entender, devemos criar meios que obriguem à participação e não incentivem a ausência. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00553 PARCIALMENTE APROV 
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:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 8º do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo pelo seguinte:  
"Art. 8º - As deliberações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão ser tomadas com 
o número mínimo de um quinto de seus membros". 
Justificativa 
O quórum mínimo de um quinto também para as deliberações exercerá maior rapidez na tramitação 
do processo legislativo, (ilegível). É evidente que nas votações de matérias de maior repercussão 
sempre haverá presença maior dos senhores parlamentares em Plenário. Assim sendo, com o 
quórum sugerido, evitar-se-á o congestionamento da Ordem do Dia, extremamente prejudicial ao 
andamento dos trabalhos e a boa imagem do Legislativo perante a opinião pública. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00742 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 8º do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo a seguinte redação:  
Art. 8º Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa serão tomadas por 
maioria de votos, presente a minoria de seus membros. O voto é pessoal. 
Justificativa 
A decisão democrática legítima implica vontade majoritária da maioria dos que votam. Qualquer outro 
critério subtrai desse primado fundamental e deve ser evitado. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00788 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 8o. do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"art. 8o. - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Câmara e de  
suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria de seus membros". 
Justificativa 
O artigo 8º, cuja redação pretendemos alterar, incide em erro grave ao tentar caracterizar um 
"quórum" de maioria simples nas decisões plenárias, tendo como base a presença de apenas, um 
quinto dos membros da Casa ou órgão legislativo. 
Ora, a maioria de um quinto é menos legítima do que o voto de liderança, pois este, pelo menos, 
representa a maior parte da composição do Parlamento enquanto a maioria de um quinto o que 
representa? 
Em face do caráter esdrúxulo desse "quórum", propomos a retificação do texto da norma contida no 
artigo 8º extraindo a maioria simples da maioria dos presentes, presente, no mínimo, a maioria dos 
membros da Casa ou Comissão. 
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Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00996 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 8º do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Art. 8º - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Câmara e de suas 
comissões serão tomadas em votação pública e nominal, por maioria de votos dos 
parlamentares presentes, desde que essa maioria não seja inferior a um terço do total dos membros. 
Justificativa 
A emenda mantém um mínimo de capacidade de obstrução do processo legislativo por parte das 
minorias, através de pedidos de verificação de quórum. Resguarda, no entanto, o que é fundamental: 
a legitimidade das deliberações, que poderia ser questionada se fossem admitidas votações com um 
mínimo irrisório de parlamentares presentes. 
Por fim, quanto à forma de votação, propõe-se abolição do voto de liderança e afirma-se o caráter 
público das votações, sempre no interesse da valorização da responsabilidade pessoal do 
parlamentar. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
EMENDA:01410 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao Caput do Art. 8º a seguinte redação:  
Art. 8º - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Câmara e de 
suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente no mínimo um quinto de seus 
membros. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa 
Parecer:   
   Aprovada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00464 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 8º do Anteprojeto:  
Art. 8º - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Câmara e de suas 
comissões serão tomadas votação pública e nominal, por maioria de votos dos 
parlamentares presentes, desde que essa maioria não seja inferior a um terço do total dos membros. 
Justificativa 
A emenda mantém um mínimo de capacidade de obstrução do processo legislativo por parte das 
minorias, através de pedidos de verificação de quórum. Resguarda, no entanto, o que é fundamental: 
a legitimidade das deliberações, que poderia ser questionada se fossem admitidas votações com um 
mínimo irrisório de parlamentares presentes. 
Por fim, quanto à forma de votação, propõe-se abolição do voto de liderança e afirma-se o caráter 
público das votações, sempre no interesse da valorização da responsabilidade pessoal do 
parlamentar. 
Parecer:   
   Favorável em parte, alterando-se, no final, para um quinto do total de membros. 
 
   
   EMENDA:00493 PARCIALMENTE APROV 
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  
Modifique-se a redação do Art. 8º do Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo:  
Art. 8º - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Câmara e de suas 
Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta dos 
seus membros. 
Justificativa 
Nos parece iníquas as deliberações tomadas por maioria de votos nas Comissões ou em cada 
Câmara integrante do Congresso Nacional, presente, apenas, um terço de seus membros. 
Cremos que a presença da maioria absoluta dos membros dos órgãos citados seja substancialmente 
importante para legitimar as deliberações por eles tomados. 
Parecer:   
   Favorável em parte, nos termos do parecer à emenda 3s0464-6. 
 
   
   EMENDA:00515 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   O artigo 8º passa a ter a seguinte redação:  
Art. 8º - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Câmara e de suas 
comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente no mínimo um quinto de seus membros. 
Justificativa 
Trata-se de restabelecer dispositivo integrante do relatório final da Subcomissão do Poder Legislativo 
aprovado por unanimidade. 
Parecer:   
   Favorável em parte, nos termos do parecer à emenda 3s0464-6. 
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   EMENDA:00938 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 8º do Anteprojeto da Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo 
a seguinte redação:  
"Art. 8º  Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Câmara e de suas 
Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria de seus membros". 
Justificativa 
O artigo 8º, cuja redação pretendemos alterar, incide em erro grave ao tentar caracterizar um 
"quórum" de maioria simples nas decisões plenárias, tendo como base a presença de apenas, um 
quinto dos membros da Casa ou órgão legislativo. 
Ora, a maioria de um quinto é menos legítima do que o voto de liderança, pois este, pelo menos, 
representa a maior parte da composição do Parlamento enquanto a maioria de um quinto o que 
representa? 
Em face do caráter esdrúxulo desse "quórum", propomos a retificação do texto da norma contida no 
artigo 8º extraindo a maioria simples da maioria dos presentes, presente, no mínimo, a maioria dos 
membros da Casa ou Comissão. 
Parecer:   
   Favorável em parte, nos termos do parecer à emenda 3s0464-6. 
 
   
   EMENDA:00994 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se no Artigo 8º a expressão: “um terço de seus membros" pela expressão "um quinto de 
seus membros". 
Justificativa 
A fórmula proposta pela Subcomissão do Poder Legislativo visava, pela redução do quórum de 
deliberação, estimular a presença em Plenário e, ao mesmo tempo, garantir maior agilidade e 
eficiência ao Parlamento. Voltamos a insistir nela. 
Parecer:   
   Contrário. O quórum demasiadamente pequeno não daria legitimidade às decisões. 
 
   
   EMENDA:01022 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se, no caput do art. 8º, a expressão "um terço" por "metade". 
Justificativa 
Impõe-se modificar o “quantum” das deliberações legislativas, pois com o mínimo de um terço e 
"quórum" de maioria não qualificada, poder-se-ia ter matéria aprovada, em comissão ou em alguma 
das Câmaras, por menos do que 20% (vinte por cento) de composição total da Casa, por exemplo. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 14  

 

Por mais corriqueira ou rotineira que seja a matéria, não parece conveniente aprovação ou rejeição 
com tão pouca qualificação. 
Parecer:   
   Favorável em parte, pela fixação de número mínimo de um quinto de votos para aprovação de 
matérias. 
 
   
   EMENDA:01069 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda ao art. 8º:  
No art. 8º onde se lê: "Um terço dos seus membros", leia-se "maioria absoluta". 
Justificativa 
O funcionamento da Câmara com um terço dos seus membros, inclusive para votação da matéria 
legislativa, poderá ser acoimado de ilegítimo, pois, foge a nossa tradição e ao formalismo jurídico que 
é entranhado no nosso meio. 
Parecer:   
  Favorável em parte, nos termos do parecer à emenda 3s0464-6. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:01691 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito 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 C.S.).  
Substitua-se, no art. 105 do Anteprojeto, a expressão "quinto" por "um quarto". 
Justificativa 
Impõe-se modificar o “quantum” das deliberações legislativas, pois com o mínimo de um terço e 
"quórum" de maioria não qualificada, poder-se-ia ter matéria aprovada, em comissão ou em alguma 
das Câmaras, por menos do que 20% (vinte por cento) de composição total da Casa, por exemplo. 
Por mais corriqueira ou rotineira que seja a matéria, não parece conveniente aprovação ou rejeição 
com tão pouca qualificação. 
 
   
   EMENDA:02303 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 105  
Suprima-se o artigo 105 
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Justificativa 
A matéria tratada no artigo acima referido deve figurar no regimento interno de cada Câmara e não no 
texto constitucional. 
 
   
   EMENDA:03375 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 105  
O artigo 105 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 105 - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Câmara e de suas 
Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria dos membros da Casa. 
Justificativa 
A presente Emenda visa a estabelecer o quórum de maioria simples para as deliberações do 
legislativo. 
A redação original confere a uma minoria de 115, ou seja, a 112 Senhores Congressistas, o poder 
deliberativo, em contraposição aos 280 que a presente Emenda propõe. 
Esse número cai para 15 Senhores Senadores, em contraposição aos 37, e para 98 Senhores 
Deputados, em contraposição aos 244 representantes da maioria simples. 
A situação piora, ao ver-se a possibilidade de aprovação ou rejeição de matéria pelo voto favorável 
ou contrário de apenas 67 Congressistas, onde 8 Senadores, ou de 50 Deputados, conforme seja a 
Câmara a que se submete. 
 
   
   EMENDA:05312 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção II - Art. 105 -  
Seção V - Art. 108 § 1o., 3o., e 7o.  
Texto  
Art. 105. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de 
suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos presentes, desde que esta maioria não 
seja inferior a um quinto do total dos membros.  
Art. 108. ..................................  
§ 1o. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, 
salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua 
Casa.  
§ 3o. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de vinte e quatro 
horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria dos seus membros, resolva sobre a 
prisão e autorize, ou não, a formação da culpa.  
§ 7o. A incorporação às Forças Armadas, de Deputados e Senadores embora militares e ainda 
que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva. 
Justificativa 
Objetivando uniformizar a designação atribuída ao Senado e à Câmara dos Deputados, proponho que 
se modifique a redação dos Arts. Acima transcritos para que seja utilizada a expressão Casa em 
substituição a palavra Câmara, quer para a própria Câmara, quer para o Senado. 
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Parecer:   
   A uniformidade referida é de ser aceita ainda mais que já é consagrada a expressão "Casa" como 
designativo das duas Câmaras que compõem o Congresso Nacional.  
Pela aprovação da emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:01584 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2º do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - 
(Resolução nº 01/87 C.S.).  
Substitua-se, no art. 106 do Projeto de Constituição a expressão "quinto" por "um quarto". 
Justificativa 
Impõe-se modificar o “quantum” das deliberações legislativas, pois com o mínimo de um terço e 
"quórum" de maioria não qualificada, poder-se-ia ter matéria aprovada, em comissão ou em alguma 
das Câmaras, por menos do que 20% (vinte por cento) de composição total da Casa, por exemplo. 
Por mais corriqueira ou rotineira que seja a matéria, não parece conveniente aprovação ou rejeição 
com tão pouca qualificação. 
Parecer:   
   Face à supressão do dispositivo, pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:02170 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 106  
Suprima-se o artigo 106 
Justificativa 
A matéria tratada no artigo acima referido deve figurar no regimento interno de cada Câmara e não no 
texto constitucional. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:03183 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 106  
O artigo 106 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 106 - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Câmara e de suas 
Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria dos membros da Casa. 
Justificativa 
A presente Emenda visa a estabelecer o quórum de maioria simples para as deliberações do 
legislativo. 
A redação original confere a uma minoria de 115, ou seja, a 112 Senhores Congressistas, o poder 
deliberativo, em contraposição aos 280 que a presente Emenda propõe. 
Esse número cai para 15 Senhores Senadores, em contraposição aos 37, e para 98 Senhores 
Deputados, em contraposição aos 244 representantes da maioria simples. 
A situação piora, ao ver-se a possibilidade de aprovação ou rejeição de matéria pelo voto favorável 
ou contrário de apenas 67 Congressistas, onde 8 Senadores, ou de 50 Deputados, conforme seja a 
Câmara a que se submete. 
Parecer:   
   A presente emenda, por conter aspectos que se harmonizam em parte, com o entendimento da 
Comissão de Sistematização, deve ser aprovada parcialmente.  
Assim, pelo seu acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:07276 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se ao art. 106, a seguinte redação:  
"Art. 106 - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Câmara e de suas 
Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros". 
Justificativa 
A emenda mantém a nossa tradição constitucional, provinda do Império e constante de todas as 
nossas constituições, que exige para as deliberações das Casas do Congresso Nacional a presença 
da maioria absoluta de seus membros, salvo quando estabelece quórum qualificado. 
Assim, se a presença é de metade mais um dos membros e as decisões se adotam por maioria se 
pode aprovar matérias com a quarta parte dos integrantes de uma Casa. 
O projeto no seu art. 115, § 1º, item I, atribui às Comissões, a competência de discutir e votar projetos 
de lei, dispensando a competência do plenário. Mais uma razão para não se reduzir o quórum das 
Comissões que, pelo art. 106, podem aprovar projeto com “maioria dos votos presentes” (sic), desde 
que representem “um quinto do total dos membros”. Assim, nas Comissões compostas de 31 
membros, um projeto pode ser aprovado com 7 votos. E na Câmara dos Deputados, com 487 
membros, um projeto pode ser aprovado com 98 votos favoráveis. 
Não se compreende que a medida que se aumente injustificadamente o número de Deputados 
(apresentei emenda para reduzir), se reduza o quórum para as deliberações. Será para estimular as 
ausências nas sessões e Comissões? Ou para demonstrar que leis podem ou devem ser apreciadas 
por menor número de representantes? 
A norma, que a emenda adota, consta de quase todas as constituições de países democráticos, 
como ocorre na Itália (art. 64), México (art. 63); Suíça (art. 87); Argentina (art. 56) e Estados Unidos 
da América (art. I – Seção 5). 
Parecer:   
   A Emenda objetiva alterar o "quórum" para as deliberações das Casas Legislativas, determinando 
que as decisões "serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros".  
A Emenda contribui, efetivamente, para o aprimoramento do Projeto Constitucional que nos coube 
elaborar.  
Nesse sentido, somos pelo seu acolhimento. 
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   EMENDA:08762 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 106 a seguinte redação:  
Art. 106. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa serão tomadas 
por maioria simples, presentes, pelo menos, cinquenta e um por cento dos seus membros. 
Justificativa 
Não pode ser diferente. Seria ridículo pretender-se que, com apenas 20% dos seus membros, 
Câmara e Senado tomem deliberações. 
Parecer:   
   A emenda colide com os critérios adotados pelo projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10674 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 106  
Dê-se ao artigo 106 do Projeto de Constituição a redação seguinte:  
Art. 106 - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia Nacional e de 
suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos presentes, desde que esta maioria não 
seja inferior a um quinto do total dos membros. 
Justificativa 
A Emenda adapta-se a proposta formulada pelo signatário no sentido de que seja instalado o sistema 
Legislativo unicameral. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:11315 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Dê-se ao artigo 106 a seguinte redação:  
"Art. 106 - Salvo disposição em contrário, as deliberações de cada Câmara e de suas 
Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros". 
Justificativa 
A emenda restabelece a disposição da atual Constituição que, a nosso ver, é menos susceptível de 
crítica. Adotar deliberações por maioria simples, estando presentes apenas um quinto dos membros 
de cada Casa ou de cada Comissão, não é recomendável ao Poder Legislativo. 
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Parecer:   
   Pela aprovação em parte, na forma do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:11402 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 106  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 106 do Projeto de Constituição:  
Art. 106 - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Câmara e de suas 
Comissões serão tomadas por maiores dos votos, presente a maioria dos membros da Casa ou da 
Comissão. 
Justificativa 
A presente Emenda visa a estabelecer o quórum de maioria simples para as deliberações do 
Legislativo. 
A redação original confere a uma maioria de um quinto, ou seja, a 98 Deputados e a 15 Senadores, o 
poder deliberativo, em contraposição aos 244 e aos 37, respectivamente, representantes da maioria 
simples, conforme propõe a Emenda. 
A situação se agrava, ao ver-se a possibilidade de aprovação ou de rejeição de matéria, pelo voto 
favorável de 50 Deputados, ou de oito Senadores, conforme seja a Casa a que se submete. 
Parecer:   
   Pela aprovação em parte, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:11936 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 106:  
"Art. 106 - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas 
Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros." 
Justificativa 
O projeto inova ao permitir que, salvo disposição constitucional em contrário, poderá haver 
deliberação no congresso, com a presença de apenas um quinto da constituição das Casas. 
Ora, para se constatar as consequências que poderão advir da execução desse dispositivo, basta 
que verifiquemos que, em uma comissão de dez membros, haverá deliberação presente, apenas, o 
Presidente e o Relator.  
Por outro lado, o que mais causou comentários desfavoráveis ao Congresso nos últimos anos foi a 
existência do voto de liderança, pelo qual poucos decidiam por muitos; aliás, os novos congressistas 
foram os que mais se pronunciaram contra esse tipo de voto. 
Agora que se procura eliminar essa prática, o projeto permite que um quinto dos parlamentares possa 
decidir por todos, e isto em dispositivo constitucional, não mais regimental.  
O argumento que os ausentes não devem prejudicar os trabalhos de uma Casa Legislativa não 
procede como também não procedia o argumento de que os ausentes delegavam ao Líder o seu 
voto. 
Agrava-se o problema quando se verifica que, contra o voto do Líder, cabia o pedido de verificação o 
que já não ocorrerá com o quórum reduzido. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 20  

 

A Constituição nova deve estabelecer meios que obriguem a participação efetiva e não, como fizeram 
os governos autoritários incentivem a ausência. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:16530 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
No Art. 106, onde se lê "um quinto do total dos membros", leia-se "um quarto do total dos membros". 
Justificativa 
As deliberações de cada casa do Congresso pela maioria de pelo menos um quinto do total dos seus 
membros, poderá ser acoimado de ilegítimo, pois foge a nossa tradição e ao formalismo jurídico que 
é entranhado no nosso meio. Daí nossa proposta. 
Parecer:   
   Face à supressão do dispositivo, pela prejudicialidade. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:22752 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 81  
O Art. 81 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 81 - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de 
suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos presentes, desde que esta maioria não 
seja inferior a um quinto do total de seus membros. 
Justificativa 
Trata-se de restaurar o quórum simplificado que resultou do acordo no âmbito da Comissão de 
Organização dos Poderes e Sistema de Governo. Além do mais, quanto menor o quórum mínimo, 
maior a participação dos partidos e de suas bancadas, conforme demonstra a prática no Parlamento 
inglês. No Brasil, a existência de quóruns mínimos elevados tem agido contra-producentemente, 
inibindo a atividade legislativa e desestimulando a presença em plenário. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda nova redação para o art. 81, a fim de restabelecer o quórum simplificado para as 
deliberações da Câmara ou do Senado, bem como de suas Comissões, nos casos não previstos na 
Constituição.  
Entendemos que o dispositivo em questão é o que melhor se coaduna com a realidade brasileira.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:24681 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 81, o Parágrafo  
Único, com a seguinte redação:  
Art. 81 - ..................................  
..................................................  
Parágrafo Único - O voto será, em qualquer circunstância, indelegável. 
Justificativa 
A delegação legítima é aquela que decorre do voto, na urna, de cada eleitor. É este, em verdade, 
quem delega ao parlamentar os poderes para representá-lo nas decisões, em seu nome, são 
tomadas no órgão legislativo. 
Nessa procuração outorgada por cada cidadão, não está inserido, por sue natureza, e poder de 
substabelecer. Logo, não pode o parlamentar transferir a outro, ainda que denominado líder, a 
capacidade de votar que recebeu, por mandato específico. 
Parecer:   
   O escopo da Emenda é, através da inserção de um parágrafo no art. 81, impedir a delegação de 
voto nas Casas do Congresso Nacional.  
A aceitação da presente proposta traria tais embaraços ao processo de elaboração legislativa, 
dificultando as deliberações, que não vemos senão desaconselhável a adoção de tal princípio. 
 
   
   EMENDA:28058 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprimido o art. 81, acrescente-se ao art. 91 o seguinte § 2o., passando o atual parágrafo único a 
constituir § 1o.:  
Art. 81. SUPRIMIDO  
Art. 91. ............................. 
§ 1o. ................................ 
§ 2o. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de 
suas Comissões serão tomadas por maior de votos, presente a maioria de seus membros. 
Justificativa 
Creio que a norma do art. 81 deve ser deslocada para a Seção do Processo Legislativo, por ser mais 
adequada. 
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:29222 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao art. 81 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 81 - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada uma das casas e de 
suas Comissões serão tomadas por maioria de votos. 
Justificativa 
A modificação proposta visa retirar redundância contida no texto. É evidente que a Câmara dos 
Deputados e o Senado da República só deliberam com maioria de seus integrantes. 
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:31334 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
No art. 81, suprima-se a frase "presente a maioria de seus membros", permanecendo o 
texto restante. 
Justificativa 
É redundância a expressão suprimida, pois que, é evidente que a Câmara dos Deputados e Senado 
Federal somente podem deliberar com maioria de seus integrantes. 
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:33500 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator.  
Título V - da Organização dos Poderes -  
Capítulo I - Seção II -  
Substitua-se o Art. 81 pelo seguinte:  
Art. 81 - Salva disposição Constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de 
suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos dos presentes, desde que esta maioria não 
seja inferior a um quinto do total o dos membros. 
Justificativa 
A emenda procura restaurar a norma do Art. 106 do 1º Substitutivo da Comissão de Sistematização. 
Procurou essa norma reduzir as exigências do quórum alto de maioria absoluta, que constitui um 
instrumento seguro para permitir aos parlamentares ausentes impedirem o funcionamento do 
Legislativo. 
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Reduzido o quórum ou o Parlamentar desidioso comparece ou o Legislativo delibera com quórum 
menor. 
Rui Barbosa ao estudar as instituições parlamentares demonstrou a respeitabilidade da Câmara dos 
Comuns e o desapreço do povo pelo Congresso Americano: 
1) "Na Inglaterra o quórum, a saber o número de representantes necessários às assembleias, para 
deliberarem foi sempre extremamente exíguo. Sob CROMWELL, no século XVII, a Câmara dos 
Comuns, com 360 deputados ao todo, inclusive os da Escócia e Irlanda, funcionava com sessenta. 
2)"The upper house, diz ERSKINE MAY, may proceed with business, if only three lords are present. E 
BRYCE: The house of lords whose quorum is three". A outra câmara, a câmara eletiva abrange 760 
deputados, e, para trabalhar, lhe basta a assistência de quarenta. Tentou-se, em 1801, elevar esse 
ínfimo limite a sessenta. Mas não prevaleceu o alvitre, subsistindo até hoje o mínimo já instituído 
antes da revolução, desde 1640, e depois dela restabelecida. A regra é de quarenta; o que 
representa a décima sétima parte da casa. 
3) Não precisamos dizer o dos Comuns em Inglaterra. Ali está o alvo das maiores ambições, das 
maiores capacidades políticas no estado. No Parlamento de Inglaterra não se conhece o lobbysm, a 
advocacia parlamentar, a corrupção mercantil. Nenhuma Assembleia política iguala àquela em 
respeitabilidade, em consideração popular". 
Na FRANÇA as votações se processam independentemente de quórum, salvo se sua verificação for 
pedida, pessoalmente, por um líder de partido. Neste caso, será necessária a presença no recinto da 
Câmara da maioria absoluta dos parlamentares. Não havendo quórum a sessão será suspensa e 
outra será convocada para a votação, devendo haver pelo menos uma hora de intervalo. Então a 
deliberação será tomada com qualquer numero. 
Na ESPANHA encerrada a discussão da matéria, passa-se a votação com a maioria dos deputados. 
A matéria é considerada aprovada, se tiver o voto da maioria dos presentes, salvo matérias para as 
quais a Constituição exija maioria absoluta. 
As moções de confiança solicitadas pelo governo necessitam de maioria simples. 
As moções de censura só são aprovadas pela maioria absoluta e devem ser apresentadas pelo 
menos por 1/10 dos deputados. 
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:33741 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva em Parte  
Dispositivo Emendado: Art. 81  
"Art. 81 - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de 
suas Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, permitido 
ao parlamentar o pedido de verificação de "quórum", e vedado o voto de liderança. 
Justificativa 
Se desejamos fortalecer o Poder Legislativo, não podemos permitir que ele funcione com a total 
ausência de parlamentares, como está ocorrendo. 
Não há mais razão para o voto de liderança senão como orientação aos liderados, mas nunca 
representando os votos dos ausentes. 
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 
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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. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00235 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 63  
O art. 63 do Projeto de Constituição (A) passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 63. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de 
suas Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros. 
Justificativa 
A tradição dos parlamentos é que as decisões sejam, exceto expressa disposição em contrário, 
tomadas pela maioria de votos, presente a maioria da Casa. Assim, evita-se a formação de eventuais 
maiorias que acabariam por comprometer a decisão. 
O texto constante do projeto em debate prevê, apenas, a presença de um quinto do total da Casa ou 
da Comissão para que prevaleça a vontade da maioria dos presentes. É precedente dos mais 
perigosos principalmente quando o mesmo projeto, ao cuidar dos trabalhos das Comissões, em seu 
art. 72, § 2º, chega a prever a dispensa da manifestação do plenário. 
Não me pareceu oportuno, conveniente ou prudente que se permita a votação com apenas um quinto 
dos parlamentares presentes. Assim, impõe-se o retorno ao modelo constitucional brasileiro que e 
experiência já demonstrou ser o mais acertado. 
Parecer:   
   A emenda substitui, no artigo 63, as expressões "dos votos presentes, desde que esta maioria não 
seja inferior a um quinto do total de seus membros", pelas expressões "de votos, presente a maioria 
de seus membros".  
A redação aprovada pela Comissão de Sistematização resulta da constatação, na experiência da 
atividade parlamentar, de serem os trabalhos legislativos prejudicados pela norma regimental que 
exige a presença no Plenário e nas Comissões da maioria absoluta de seus membros para as 
deliberações.  
Por interesse político ou partidário, às  vezes numa velada obstrução dos trabalhos legislativos, 
alguns Congressistas deixam de comparecer ao Plenário ou às Comissões, embora estejam 
presentes em algum edifício do Congresso Nacional, o que dá ensejo ao seu comprometimento 
negativo perante a imprensa e a opinião pública.  
Queremos uma democracia participativa, dentro e fora do Congresso Nacional. Isto significa que os 
Congressistas devem participar dos trabalhos legislativos, ostensivamente, sob pena de verem 
proposições aprovadas pelo voto dos presentes nas sessões do Plenário ou nas reuniões das 
Comissões, às quais não compareceram por estarem em seus gabinetes de trabalho. Isto significa 
que o povo deve acompanhar as atividades parlamentares, estimulando seus representantes no 
Congresso Nacional a participar das deliberações.  
Sabendo que basta um quinto do total dos membros da respectiva Casa para decidir sobre certas 
proposições, o Congressista terá maior atenção para a pauta dos trabalhos legislativos.  
Por estas razões, pela rejeição. 
 
 
EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
CAPÍTULO I 
DO PODER LEGISLATIVO 
SEÇÃO I 
DO CONGRESSO NACIONAL 
[...] 
Art. 61. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas 
Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 
[...] 
 

Assinaturas  
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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 
     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 
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     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 
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 
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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 
- 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" 
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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:00969 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva - Projeto B 2º turno  
Suprima-se do art. 48 do Projeto de Constituição B - as expressões "dos votos, presente a maioria absoluta 
de seus membros". 
Justificativa 
É um erro exigir a presença da maioria absoluta dos seus membros para que as Casas do Congresso 
Nacional e suas Comissões possam deliberar. Não será exigindo-se presença qualificada que se força a 
presença do parlamentar. Ele, na prática de um gesto político, pode deliberadamente querer estar ausente. A 
ausência também é uma manifestação de vontade. A dispensa do quórum qualificado ao contrário do que se 
pensa, poderá se apresentar mais estimulante no sentido da presença, pois o parlamentar ficará sabendo 
que sua ausência não interrompe o processo de discussão e votação. 
Parecer:   
   Assim como o nobre Autor da Emenda no. 1786-3, o ilustre proponente da presente Emenda propõe a 
eliminação da exigência da maioria absoluta dos membros de cada Casa e de suas Comissões, para efeito 
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de deliberação. Somos contrário à sua aprovação pelas mesmas razões que nos levaram a propor a rejeição 
daquela proposta. 
 
 
  EMENDA:01786 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Art. 48 - Projeto (B)  
Suprimir do texto do art. 48, a parte final: "presente a maioria absoluta de seus membros". 
Justificativa 
A matéria objeto do texto suprimido deve ser deixada para regramento pelo Regimento Interno de cada Casa 
Legislativa, evitando-se engessamento do sistema. Havendo necessidade ou conveniência, poder-se-á mais 
facilmente modificar-se a normatização casa esta tenha natureza regimental. Pois ficaria extremamente difícil 
fazê-lo mediante reforma constitucional. 
Parecer:   
   Com a emenda é proposta, através da supressão incidente sobre o art. 48, a eliminação da exigência de 
que as deliberações de cada Casa e de suas Comissões só possam ser tomadas com a presença mínima da 
maioria absoluta de seus membros.  
A supressão vem justificada no argumento de que a exigência representa "o engessamento do sistema", 
entendendo que ela ficaria melhor como regra regimental, pela facilidade de sua modificação.  
Somos contrário à proposta. A presença mínima da maioria absoluta dos membros de qualquer colegiado é 
uma exigência de natureza universal, justificada na razão, especialmente em termos de representação 
política, de que as decisões devem representar, nas assembleias de representantes, a manifestação de uma 
maioria expressiva, significando uma vontade verdadeiramente sobrepujante, a que as minorias se devem 
submeter.  
Pelas precedentes razões entendemos que a exigência da presença mínima da maioria absoluta dos 
membros das Casas do Congresso Nacional e de suas Comissões deve ser mantida, decorrendo daí o nosso 
parecer pela rejeição da emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00034 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprimir, por desnecessário, o termo "absoluta". 
Justificativa 
Classicamente, basta a referência à “maioria de seus membros” para definir que se trata de maioria absoluta, 
pois tanto aquela como esta indicam o quórum de metade mais um. 

___________________________________________________________________ 
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