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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. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não 

exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de 

competência da União, especialmente sobre:  

      I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;  

      II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de 

crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;  

      III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;  

      IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;  

      V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da 

União;  

      VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou 

Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;  

      VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;  

      VIII - concessão de anistia;  

      IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública da União e dos Territórios e organização judiciária, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública do Distrito Federal;  

      X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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      XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração 

pública;  

      XII - telecomunicações e radiodifusão;  

      XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas 

operações;  

      XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.  

 

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:00275 DT REC:01/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE CADA UMA DAS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL DISPORÁ SOBRE  
SUA ORGANIZAÇÃO, POLÍTICA E PROVIMENTO DE CARGOS DE SEUS SERVIÇOS  
MEDIANTE RESOLUÇÃO PRÓPRIA, DE MODO A EVITAR LIMITAÇÕES AO PODER DE  
DECISÃO DESSAS CASAS. 
 
 
   SUGESTÃO:01711 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE QUE O CONGRESSO NACIONAL, COM A SANÇÃO DO PRESIDENTE DA  
REPÚBLICA, POSSA DISPOR SOBRE TODAS AS MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DA  
UNIÃO, ESPECIALMENTE SOBRE LIMITES DO TERRITÓRIO NACIONAL, ESPAÇO  
AÉREO E MARÍTIMO E BENS DO DOMÍNIO DA UNIÃO. 
 
 
   SUGESTÃO:07273 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL DISPOR SOBRE QUESTÕES  
DE SOBERANIA NACIONAL E SOBRE A DESTITUIÇÃO DOS MINISTROS DE ESTADO E  
DO PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL. 
 
 
   SUGESTÃO:07627 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL DISPOR SOBRE O  

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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ORÇAMENTO MONETÁRIO, A ABERTURA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, A DÍVIDA  
PÚBLICA E A EMISSÃO DE CURSO FORÇADO. 
 
 
   SUGESTÃO:07679 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE CAIBA AO CONGRESSO NACIONAL, COM A SANÇÃO PRESIDENCIAL, DISPOR  
SOBRE MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, ESPECIALMENTE SOBRE TRIBUTOS  
E ARRECADAÇÃO DE RENDAS. 
 
 
   SUGESTÃO:08065 DT REC:08/05/87 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL DISPOR SOBRE  
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
 
 
   SUGESTÃO:09295 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL DISPOR SOBRE A RESERVA  
DE MERCADO. 

 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 4ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Legislativo, notas taquigráficas da 
Audiência Pública realizada em 29/04/1987. 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 
 
Na Subcomissão do Sistema Financeiro não foram localizadas audiências públicas sobre o tema. 
A relação de todas as audiências públicas e reuniões realizadas por essa Subcomissão está 
disponível no link abaixo: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5c 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO – IIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 4º - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 

República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, 

especialmente:  

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;  

II - orçamento anual e plurianual; abertura e operação de crédito; dívida pública; 

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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emissões de curso forçado;  

III - fixação dos efetivos das Forças Armadas para o tempo de paz;  

IV - planos e programas nacionais e regionais de desenvolvimento;  

V - criação de cargos públicos e fixação dos respectivos vencimentos;  

VI - limites do Território Nacional; espaço aéreo e marítimo; bens do domínio da 

União;  

VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;  

VIII - concessão de anistia, inclusive para os crimes políticos; e  

IX - organização administrativa e judiciária dos Territórios. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 20.  

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 4º - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 

República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, 

especialmente:  

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;  

II - orçamento anual e plurianual; abertura e operação de crédito; dívida pública; 

emissões de curso forçado;  

III - fixação do efetivo das Forças Armadas para o tempo de paz;  

IV - planos e programas nacionais e regionais de desenvolvimento;  

V - criação de cargos públicos e fixação dos respectivos vencimentos, ressalvado o 

disposto nos Arts.9º inciso VII e 10 inciso VIII;  

VI - limites do Território Nacional; espaço aéreo e marítimo; bens do domínio da 

União;  

VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;  

VIII - concessão de anistia, inclusive para os crimes políticos; e  

IX - organização administrativa e judiciária dos Territórios. 

 

Consulte na 9ª 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 

 

 
SUBCOMISSÃO DO SISTEMA FINANCEIRO – VC 

 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 3º - Ao Congresso Nacional compete: 

a - legislar sobre matéria financeira, cambial e monetária; 

b - estabelecer as condições e limites e autorizar a emissão de moeda e de títulos 

da dívida pública federal, estadual e municipal; 

c - autorizar a concentração de empréstimos no exterior pela União, Estados, 

Municípios, suas autarquias, empresas públicas e demais entidades públicas de 

direito privado sob seus controles. 

 

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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Art. 4º - O Congresso Nacional contará com a assessoria de uma Comissão Mista 

Permanente do Sistema Financeiro.  

§ 1º - A Comissão Mista Permanente do Sistema Financeiro do Congresso 

Nacional, "ad referendum" do Congresso Nacional, poderá determinar a sustação 

temporária ou definitiva de deliberações ou decisões do Poder Executivo, referidas 

às políticas monetárias, de crédito e cambial. 

§ 2º - O Congresso terá trinta dias para referendar as decisões da Comissão Mista 

Permanente do Sistema Financeiro, de acordo com o parágrafo anterior. Decorrido 

esse período, as decisões serão tidas como aprovadas.  

§ 3º - À comissão Mista Permanente do Sistema Financeiro do Congresso Nacional 

incumbirá fiscalizar todos os órgãos financeiros do Executivo ou a ele ligado. 

  

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. 4º - É competência exclusiva do Congresso Nacional:  

I - legislar sobre matéria financeira, cambial e monetária;  

II - estabelecer as condições e limites e autorizar a emissão de moeda e de títulos 

da dívida pública federal, estadual e municipal;  

III - autorizar e aprovar empréstimos, operações, acordos e obrigações internas e 

externas de qualquer natureza, contraídas pela União, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios e pelas entidades de sua administração, direta e 

indireta, ou sociedades sob seu controle;  

IV - acompanhar e fiscalizar a atividade do Governo e da Administração em matéria 

de política monetária, financeira e cambial;  

V - aprovar o Orçamento Agregado Anual do Sistema Nacional de Previdência 

Social;  

VI - instituir Comissão Especial Mista Permanente do Sistema Financeiro.  

§ 1º - A Comissão Especial Mista Permanente do Sistema Financeiro do Congresso 

Nacional, por iniciativa própria ou por solicitação de um terço dos componentes do 

Senado e Câmara, "ad referendum" do Congresso Nacional, poderá determinar a 

sustação temporária ou definitiva de deliberações ou decisões do Poder Executivo, 

referidas às políticas monetárias, de crédito e cambial.  

§ 2º - O Congresso terá trinta dias para referendar as decisões da Comissão Mista 

Permanente do Sistema Financeiro, de acordo com o parágrafo anterior. Decorrido 

esse período, as decisões serão tidas como aprovadas.  

§ 3º - À Comissão Especial Mista Permanente do Sistema Financeiro do Congresso 

Nacional incumbirá fiscalizar todos os órgãos financeiros do Executivo ou a ele 

ligados. 

 

Consulte na 16ª reunião da Subcomissão do Sistema Financeiro, a votação do 

Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 22/08/1987, suplemento 132, a partir da p. 375, disponível em:  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5c 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5c


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 7  

 

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 da Fase E ao final deste documento.)  

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 4º - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 

República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, 

especialmente:  

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;  

II - orçamento anual e plurianual; abertura e operação de crédito; dívida pública; 

emissões de curso forçado;  

III - fixação do efetivo das Forças Armadas;  

IV - planos e programas nacionais e regionais de desenvolvimento;  

V - criação de cargos públicos e fixação dos respectivos vencimentos, ressalvado o 

disposto nos Arts. 9º inciso VII e 10 inciso VIII;  

VI - limites do território nacional; espaço aéreo e marítimo; bens do domínio da 

União;  

VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;  

VIII - concessão de anistia, inclusive para os crimes políticos;  

IX - organização administrativa e judiciária dos Territórios. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 12.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 4º - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 

República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, 

especialmente:  

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;  

II - orçamento anual e plurianual; abertura e operação de crédito; dívida pública; 

emissões de curso forçado;  

III - fixação do efetivo das Forças Armadas; 

IV - planos e programas nacionais e regionais de desenvolvimento;  

V - limites do território nacional; espaço aéreo e marítimo; bens do domínio da 

União;  

VI - transferência temporária da sede do Governo Federal;  

VII - concessão de anistia, inclusive para os crimes políticos;  

VIII - organização administrativa e judiciária da União e dos Territórios e a 

organização judiciária do Distrito Federal;  

IX - definição dos objetivos nacionais em relação à ação do Poder Público, em 

todas as matérias;  

X - critérios para classificação de documentos e informações oficiais sigilosos e 

prazos para a sua classificação;  

XI - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e 

fixação da respectiva remuneração, ressalvado o disposto nos Arts. 9º, item VII, e 

10, item VIII;  
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XII - autorização para celebração de convênios e acordos para execução de leis, 

serviços e obras federais;  

XIII - matéria financeira;  

XIV - sistema nacional de radiodifusão, telecomunicação e comunicação de massa. 

 

Consulte na 7ª reunião do dia 14/06/1987 da Comissão da Organização dos 

Poderes e Sistema de Governo a votação da redação final do Anteprojeto. 

Publicação: DANC, 08/08/1987, suplemento 118, a partir da p. 2, disponível em:  

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

 
COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - V 

 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 29.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 70 - Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 

República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, 

especialmente:  

I - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas 

operações;  

II - normas gerais de direito financeiro;  

III - captação e segurança da poupança popular;  

IV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal;  

V - limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da 

União, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público 

federal;  

VI - limites e condições, para a concessão de garantia da União em operações de 

crédito externo e interno. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 75 - Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 

República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, 

especialmente:  

I - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas 

operações;  

II - normas gerais de direito financeiro;  

III - captação e segurança da poupança popular;  

IV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal;  

V - limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da 

União, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público 

federal;  

VI - limites e condições, para a concessão de garantia da União em operações de 

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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crédito externo e interno.  

VII - estabelecer, na forma da lei complementar:  

a) limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios;  

b) limites e condições para as operações de crédito externo e interno dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades por 

eles controladas; 

 

Consulte na 9ª reunião do dia 12/06/1987 da Comissão do Sistema Tributário, 

Orçamento e Finanças a votação do Substitutivo do Relator.  

Publicação: DANC, 22/08/1987, suplemento 132, p. 237, disponível em:  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5 

 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 98 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 

República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, 

especialmente:  

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;  

II - orçamento anual e plano plurianual de investimentos; abertura e operação de 

crédito; dívida pública; emissões de curso forçado;  

III - fixação do efetivo das Forças Armadas;  

IV - planos e programas nacionais e regionais de desenvolvimento;  

V - limites do território nacional; espaço aéreo e marítimo; bens do domínio da 

União;  

VI - transferência temporária da sede do Governo Federal;  

VII - concessão de anistia, inclusive para os crimes políticos;  

VIII - organização administrativa e judiciária da União e dos Territórios e a 

organização judiciária do Distrito Federal; 

IX - definição dos objetivos nacionais em relação à ação do Poder Público, em 

todas as matérias;  

X - critérios para classificação de documentos e informações oficiais sigilosos e 

prazos para a sua classificação;  

XI - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e 

fixação da respectiva remuneração, ressalvado o disposto nos Arts. 106, item V, e 

107, item IX;  

XII - autorização para celebração de convênios e acordos para execução de leis, 

serviços e obras federais;  

XIII - sistema nacional de radiodifusão, telecomunicação e comunicação de massa. 

XIV - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas 

operações;  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
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XV - normas gerais de direito financeiro;  

XVI - captação e segurança da poupança popular;  

XVII - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal; 

XVIII - limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da 

União, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público 

federal;  

XIX - limites e condições, para a concessão de garantia da União em operações de 

crédito externo e interno.  

XX - estabelecer, na forma da lei complementar:  

a) limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios;  

b) limites e condições para as operações de crédito externo e interno dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades por 

eles controladas; 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

Total de emendas localizadas: 27.  

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

FASE L – Projeto 
de Constituição 

 Art. 99 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 

República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, 

especialmente:  

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;  

II - orçamento anual e plano plurianual de investimentos; diretrizes orçamentárias; 

abertura e operações de crédito; dívida pública; emissões de curso forçado; 

III - fixação do efetivo das Forças Armadas;  

IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;  

V - limites do território nacional; espaço aéreo e marítimo; bens do domínio da 

União;  

VI - transferência temporária da sede do Governo Federal;  

VII - concessão de anistia, inclusive para os crimes políticos;  

VIII - organização administrativa e judiciária da União e dos Territórios e a 

organização judiciária do Distrito Federal;  

IX - definição dos objetivos nacionais relativamente à ação do Poder Público, em 

todas as matérias;  

X - critérios para classificação de documentos e informações oficiais sigilosos e 

prazos para a sua desclassificação;  

XI - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e 

fixação da respectiva remuneração, ressalvado o disposto nos arts. 107, item V, e 

108, item IX;  

XII - autorização para celebração de convênios e acordos para execução de leis, 

serviços e obras federais;  

XIII - sistema nacional de radiodifusão, telecomunicação e comunicação de massa; 

XIV - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas 

operações;  

XV - normas gerais de direito financeiro;  

XVI - captação e segurança da poupança popular;  

XVII - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal; 
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XVIII - limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da 

União, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público 

federal;  

XIX - limites e condições, para a concessão de garantia da União em operações de 

crédito externo e interno.  

XX - estabelecimento, na forma de lei complementar, de:  

a) limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios;  

b) limites e condições para as operações de crédito externo e interno dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades por 

eles controladas. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 70.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 76 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 

República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, ressalvadas 

as especificadas nos artigos 77, 82 e 83, e especialmente sobre:  

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;  

II - orçamento anual e plano plurianual de investimentos, abertura e operações de 

crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;  

III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;  

IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;  

V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da 

União;  

VI - transferência temporária da sede do Governo Federal;  

VII - concessão de anistia;  

VIII - organização administrativa e judiciária da União e dos Territórios e a 

organização judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito 

Federal;  

IX - critérios para classificação de documentos e informações oficiais sigilosos e 

prazos para a sua desclassificação;  

X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e 

fixação da respectiva remuneração;  

XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e Órgãos da Administração 

Pública;  

XII - sistema nacional de radiodifusão, telecomunicação e comunicação de massa; 

XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas 

operações;  

XIV - normas gerais de direito financeiro;  

XV - captação e garantia da poupança popular; e  

XVI - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal; 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 41.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

Art. 54 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 

República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, ressalvadas 
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relator 

 

as especificadas nos artigos 55, 60 e 61, e especialmente sobre:  

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;  

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de 

crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;  

III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;  

IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;  

V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da 

União;  

VI - transferência temporária da sede do Governo Federal;  

VII - concessão de anistia;  

VIII - organização administrativa e judiciária da União e dos Territórios e a 

organização judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito 

Federal;  

IX - critérios para classificação de documentos e informações oficiais sigilosos e 

prazos para a sua desclassificação;  

X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;  

XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da Administração 

Pública;  

XII - sistema nacional de radiodifusão, telecomunicação e comunicação de massa; 

XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas 

operações;  

XIV - normas gerais de direito financeiro;  

XV - captação e garantia da poupança popular;  

XVI - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 58. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 

República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, ressalvadas 

as especificadas nos artigos 59, 64 e 65, e especialmente sobre:  

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;  

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de 

crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;  

III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;  

IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;  

V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da 

União;  

VI - transferência temporária da sede do Governo Federal;  

VII - concessão de anistia;  

VIII - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública da União e dos Territórios e organização judiciária, do Ministério Público e 

da Defensoria Pública do Distrito Federal;  

IX - critérios para classificação de documentos e informações oficiais sigilosos e 

prazos para a sua desclassificação;  

X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;  

XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração 
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pública;  

XII - sistema nacional de radiodifusão, telecomunicação e comunicação de massa; 

XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas 

operações;  

XIV - normas gerais de direito financeiro;  

XV - captação e garantia da poupança popular;  

XVI - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 5. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 56. 

 

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

2º) 

Art. 49. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 

República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, ressalvadas 

as especificadas nos arts. 50, 52 e 53, e especialmente sobre:  

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;  

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de 

crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;  

III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas; 

IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;  

V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da 

União;  

VI - transferência temporária da sede do Governo Federal;  

VII - concessão de anistia;  

VIII - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública da União e dos Territórios e organização judiciária, do Ministério Público e 

da Defensoria Pública do Distrito Federal;  

IX - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;  

X - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração 

pública;  

XI - telecomunicações;  

XII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas 

operações;  

XIII - normas gerais de direito financeiro;  

XIV - captação e garantia da poupança popular;  

XV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. 

Nota: foram feitas, pelo relator, alterações no texto do art. 49, conforme Relatório 

Geral, volume 299, página XV transcrito abaixo: 

O art. 49 estabelece rol apenas exemplificativo das competências legislativas do 

Congresso Nacional, com a agravante de adotar, em alguns casos, terminologia 

distinta da utilizada no art. 22, que trata das competências da União. É de se 

examinar a hipótese de promover nova disposição da matéria, incluindo-se a fusão 

deste dispositivo com o art. 50, obedecida a uniformidade de linguagem. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

Não foram localizadas emendas. 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 
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FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, 

não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as 

matérias de competência da União, especialmente sobre:  

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;  

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de 

crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;  

III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas; 

IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;  

V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da 

União;  

VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou 

Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;  

VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;  

VIII - concessão de anistia;  

IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública da União e dos Territórios e organização judiciária, do Ministério Público e 

da Defensoria Pública do Distrito Federal;  

X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;  

XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração 

pública;  

XII - telecomunicações e radiodifusão;  

XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas 

operações;  

XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 7  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado o deslocamento do inciso VI para o art. 48. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, p. 25. 

Na Comissão de Redação, foi aprovada a exclusão do inciso XIV, do artigo 48. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, p. 31-32 e 40 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o art. 48, inciso XII. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, p. 38. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, 

não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as 

matérias de competência da União, especialmente sobre:  

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;  

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;  

III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;  

IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;  

V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da 

União;  

VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou 

Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;  

VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;  

VIII - concessão de anistia;  

IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública da União e dos Territórios e organização judiciária, do Ministério Público e 

da Defensoria Pública do Distrito Federal;  

X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;  

XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração 

pública;  

XII - telecomunicações e radiodifusão;  

XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas 

operações; 

XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. 

 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

Subcomissão do Poder Legislativo – IIIa 
   
   EMENDA:00047 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Acrescente-se, na Sessão II - Das Atribuições  
do Poder Legislativo, artigo 4o., o seguinte inciso:  
"Art. 4o. Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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todas as matérias de competência da União, especialmente:  
I - ........................................  
..................................................  
- Aprovar o Plano Nacional de  
Desenvolvimento Econômico e Social, integrado por  
planos regionais e setoriais." 
Justificativa 
A competência para legislar sobre orçamento anual e plurianual deve ser precedida de dispositivo 
referente ao Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que, por definição, compreende 
os orçamentos anual e plurianual. Ademais, torna-se necessário que o Congresso possa também 
acompanhar e aprovar as eventuais modificações no Plano determinadas pela conjuntura. 
No Plano, estarão fixadas as políticas e as metas que o Governo deverá alcançar. 
Parecer:   
   Prejudicada, por já estar incluída no anteprojeto (Art. 4o., IV) 
 
   
   EMENDA:00053 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao inciso VIII do art. 4o.  
"Art. 1o. Suprima-se do art. 4o. o inciso  
VIII renumerando-se os seguintes." 
Justificativa 
Coerente em nossa proposta de manutenção do presidencialismo, não podemos concordar com este 
item que prevê julgamento das contas do Primeiro-Ministro.  
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista a solução parlamentarista adotada 
 
   
   EMENDA:00066 APROVADA 
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 art. 4o., V, a seguinte redação:  
"V - Criação de cargos públicos e fixação dos  
respectivos vencimentos, ressalvado o disposto nos  
arts. 9o., VIII, e 10, IX." 
Justificativa 
No Art. 4º, inciso V, do anteprojeto, declara-se que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do 
Presidente da República, dispor sobre a criação de cargos públicos e fixação dos respectivos 
vencimentos. Acrescenta-se ressalva, por entendermos que, no tocante à Câmara dos Deputados e 
ao Senado Federal, a competência para legislar sobre seu funcionalismo deve ser de cada uma das 
Casas, mediante Resolução, conforme emenda especifica apresentada aos Art. 99 e 10. 
Parecer:   
   Aprovada 
 
   
   EMENDA:00117 PREJUDICADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II do artigo 4o.:  
"II - Aprovar, emendar ou rejeitar o  
orçamento anual e plurianual." 
Justificativa 
A presente emenda Modificativa, dentro dos parâmetros de estender competência do Legislativo, 
prevê a possibilidade de o Congresso Nacional aprovar, emendar ou rejeitar o orçamento anual e 
plurianual; hipótese não prevista na proposta do relator.  
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista já constar do anteprojeto 
 
   
    
   EMENDA:00137 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, dentre as  
competências não exclusivas do Congresso Nacional,  
o dispositivo a seguir:  
"Art. Compete ao Congresso Nacional, por, no  
mínimo, um terço de seus membros, a iniciativa de  
projeto de lei que conceda anistia.  
Parágrafo. A aprovação de projeto sobre  
anistia requer maioria absoluta do Congresso  
Nacional". 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista já constar do relatório (Art. 4o. , VII). 
 
   
   EMENDA:00145 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 às alíneas do art. 4o. do anteprojeto;  
"............................................  
V - criação e transformação de cargos e  
empregos públicos, bem como fixação da respectiva remuneração:  
............................................  
IX - organização administrativa e judiciária  
da União e dos Territórios;" 
Justificativa 
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Trata-se aqui de reforçar a capacidade de controle sobre a máquina da administração federal. A 
expressão "cargos e empregos públicos", na alínea V, visa coibir abusos na contratação de 
servidores não estatutários, até hoje excluída da apreciação do Poder Legislativo. Vai no mesmo 
sentido a referência à União na alínea IX. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00157 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IX do art. 4o. a seguinte redação:  
"IX - Organização judiciária do Distrito  
Federal e administrativa e judiciária dos Territórios. 
Justificativa 
A especificidade do Distrito Federal como sede da capital da união acarreta, para o Legislativo 
Federal, a responsabilidade de prover sua própria sede de instancias judiciárias independentes e que 
não onerem a administração local.  
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista já constar do artigo 10, V no anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:00159 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 caput do artigo 4o. a seguinte redação:  
"Art. 4o. Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Primeiro-Ministro, dispor sobre todas as  
matérias de competência da União, especialmente:  
.................................................. 
Justificativa 
Tendo em vista que a proposta adota o sistema parlamentarista e que neste as funções 
governamentais são essencialmente do Primeiro-Ministro, entendemos que a ele deve caber o 
exercício da sanção ou do veto das leis. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00252 PREJUDICADA 
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 da  
Subcomissão as presentes alterações correlatas,  
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sob a forma de emendas, dando-se nova redação  
aos arts. 5o., 4o., 9o. e 10. do anteprojeto do  
relator, bem como incluir novo dispositivo:  
[...] 
Art. 4o. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República dispor sobre as  
seguintes matérias;  
I - sistema tributário, arrecadação e  
distribuição de rendas;  
II - orçamento anual e plurianual, abertura  
de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;  
III - planos e programas nacionais e  
regionais de desenvolvimento;  
IV - fixação do efetivo das Forças Armadas;  
V - limite do território nacional; espaço  
aéreo e marítimo; bens de domínio da União;  
VI - transferência temporária da sede do Governo Federal;  
VII - organização judiciária e administrativa  
dos territórios;  
VIII - sistema eleitoral;  
IX - comércio externo e interestadual;  
X - concorrentemente com os Estados e  
Municípios a legislação sobre:  
a) efetivo e armamento das Polícias Militares;  
b) regime penitenciário;  
c) direito urbanístico;  
d) regiões metropolitanas;  
e) registros públicos e notariais;  
f) defesa e proteção da saúde;  
g) custos e emolumentos remuneratórios dos serviços forenses;  
h) juntas comerciais e tabelionatos;  
i) florestas, caça, pesca, fauna e conservação da natureza;  
j) educação, cultura, ensino e desportos;  
l) meio ambiente;  
m) procedimento judiciário;  
n) navegação fluvial e lacustre;  
o) assistência judiciária e defensoria pública;  
XII - as leis complementares à Constituição.  
§ 1o. As leis complementares à Constituição  
serão discutidas e votadas em sessão conjunta do  
Congresso Nacional, e aprovadas por maioria  
absoluta de seus membros.  
[...] 
Justificativa 
As presentes alterações visam dotar o Parlamento, em face do novo regime de governo proposto, 
bem como, a dotar o legislativo de maior agilidade e poder de organização, fiscalização e controle do 
executivo. O poder Legislativo ordinário deve permanecer à Câmara dos Deputados, justifico estes 
pontos na exposição de motivos apresentada em outra emenda submetida a apreciação desta 
subcomissão.  
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista já constar do relatório. 
 
   
   EMENDA:00275 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao item III do art. 4o. esta redação:  
"Art. 4o.....................................  
III - fixação dos efetivos das Forças  
Armadas, para o tempo de paz e o de guerra externa." 
Justificativa 
O Congresso Nacional deve ser chamado a opinar, também, sobre a fixação dos efetivos das Forças 
Armadas em tempo de guerra. Pelas circunstâncias excepcionais que esse fato encerra, ninguém 
melhor do que os representantes do povo para a pretendida fixação. Além do mais, em tempo de 
guerra, é necessária uma unidade nacional bem mais acentuada, superadas quaisquer divergências 
politicas ou ideológicas. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00281 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao inciso II do art. 4o.  
da Seção II do anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Legislativo.  
Dê-se nova redação ao inciso II do art. 4o.  
"II - aprovar, emenda ou rejeitar o orçamento  
anual e plurianual." 
Justificativa 
O fortalecimento do Poder Legislativo passa necessariamente pelo alargamento de suas 
competências.  
Garantir ao Congresso Nacional a competência de aprovar, emendar ou rejeitar o orçamento anual e 
plurianual torna-se questão fundamental.  
No anteprojeto o relator não prevê a possibilidade da participação do Poder Legislativo em 
procedimento tão importante. 
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista já constar do anteprojeto (Art. 3 4). 
 
   
   EMENDA:00289 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos regimentais proponho ao art. 4o., inciso II:  
"Nenhum dinheiro será gasto nem emitido nem o  
Estado assumirá qualquer obrigação interna e  
externa sem que haja autorização do Congresso Nacional.  
Para as questões emergenciais contará o Poder  
Executivo com o Fundo de Reserva Orçamentário,  
cujo valor não ultrapassará a 3% do total de  
gastos autorizados pelo Congresso Nacional na lei orçamentária.  
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O Ministro de Estado ou funcionário que  
autorizar ou der curso a gasto que contrarie o  
disposto neste artigo responderá solidária e  
pessoalmente pelo reingresso dos valores e será  
culpado pelo crime de malversação do dinheiro público. 
Justificativa 
Ao Poder Executivo cabe realizar o orçamento aprovado pelo Legislativo em cada exercício.  
A concentração do poder de disposição dos recursos públicos em mãos do Executivo fere este 
principio e contraria o equilíbrio harmônico dos três poderes.  
Ao longo da historia brasileira vários artifícios subtraíram dos representantes do povo e dos Estados a 
capacidade de definir, no orçamento de cada exercício, as prioridades para aplicação do dinheiro 
público.  
Cabe à Assembleia Nacional Constitucional resgatar esta atribuição do Legislativo, vedando 
expressamente na Constituição a emissão e gasto do dinheiro público fora dos limites legais do 
orçamento.  
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00291 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos regimentais proponho ao art. 4o..  
"Atribui competência ao Congresso Nacional  
para autorizar o Poder Executivo a contrair  
empréstimos, fazer operações de crédito, legislar  
sobre a dívida pública e estabelecer os meios de pagamento." 
Justificativa 
O Congresso Nacional através de suas duas Câmaras constitui efetivamente a mais legítima 
representação da cidadania, oferecendo a possibilidade ampla e democrática de que todo cidadão e 
particularmente o cidadão contribuinte ou o destino que se dê aos recursos que de forma direta ou 
indireta será pago por este mesmo cidadão.  
Portanto as matérias de que tratam a presenta proposição, que na maioria das vezes geram 
compromissos e encargos financeiros que se estendem por mais de um mandato e em determinadas 
operações, e alongam por gerações não podem ser tratadas de forma sumária sujeitas a priorizações 
circunstanciais de um poder executivo que nem sempre pode se manter isento de pressões grupais, 
compromissos individuais ou até mesmo o simples erro.  
Os compromissos que indiscutivelmente e necessariamente terminam sendo suportados pela 
sociedade – ônus e benefícios aí incluídos – devem ser objeto de previa manifestação da sociedade. 
O poder legislativo é o instrumento de direito e de fato, legitimo para exercer esta manifestação em 
nome do conjunto da sociedade motivo pelo qual não se pode abdicar desta competência, sob pena 
de perdas financeiramente elevadas e temporariamente prolongadas.  
Além disso a sociedade e o governo tem que estar mutuamente comprometidos em suas opções de 
investimentos para que os compromissos assumidos pelo Executivo possam ser assimilados e 
respaldados pela população que ao final deverá se beneficiar pelos referidos investimentos.  
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista já constar Art. 10, IV e Art. 4o. II). 
 
   
   EMENDA:00303 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:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Propomos a substituição do Art. 4o. do  
anteprojeto do Poder Legislativo pelo que segue,  
assim como o acréscimo do seguinte art. 5o.:  
"Art. 4o. Compete ao Congresso Nacional, com  
a sanção do Presidente da República, legislar sobre:  
I - os direitos e garantias individuais,  
inclusive o que for referente a sujeições impostas  
aos indivíduos, nas suas pessoas e nos seus bens,  
em defesa do interesse público;  
II - a nacionalidade, o estado e a capacidade  
das pessoas, os regimes de bens no casamento, as  
sucessões e as liberalidades;  
III - a determinação dos crimes e das penas,  
a fixação do processo penal, a anistia, a criação  
de novas jurisdições e o estatuto dos magistrados;  
IV - a criação e a cobrança de tributos e de  
contribuições compulsórias assim como a emissão de moeda;  
V - os direitos políticos e os sistemas eleitorais;  
VI - criação de empresas públicas;  
VII - garantias fundamentais dos funcionários  
civis e militares do Estado;  
VIII - nacionalização das empresas e  
transferência da propriedade de empresa do setor  
público para o setor privado;  
IX - orçamento financeiro e do orçamento plurianual;  
X - operações de crédito da União;  
XI - transferência temporária da sede do Governo Federal;  
XII - limites do território;  
XIII - bens e administração da União, do  
Distrito Federal e dos Territórios;  
XIV - princípios gerais sobre:  
a) organização da defesa nacional;  
b) ensino;  
c) regime da propriedade, dos direitos reais  
e das obrigações civis e comerciais;  
d) direito do trabalho direito sindical e segurança social.  
Art. 5o. As matérias que não se incluem no  
domínio da Lei podem ser versadas por leis  
executivas a serem baixadas pelo Presidente da  
República, as quais poderão ser revogadas ou  
alteradas por Lei do Congresso Nacional." 
Justificativa 
Adota-se o regime condominial da legislação, reservando-se ao Congresso as leis estruturais, dentro 
do estilo da atual Constituição Francesa e colocando-se no domínio do Governo todas as Leis não 
situadas na matéria do domínio da lei. Optamos pela designação de lei executiva àquela que é feita 
pelo Poder Executivo, com o aspecto material de lei, em vez da designação não avançada do direito 
francês, que a classifica como regulamento autônomo, quando, em verdade, o característico da 
essência da atividade regulamentar, como ensina SEABRA FAGUNDES, é a não modificação do 
sistema legislativo e o acionamento sempre de acordo com a lei existente, para a completar ou 
executar. Sendo o Poder Legislativo o supremo censor do Estado, em nome da nação, reserva-se ao 
Congresso Nacional que decida a revogação de lei executiva formulada pelo Governo. 
Parecer:   
   Rejeitada 
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   EMENDA:00323 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:   
   Suprimam-se as expressões "Primeiro-Ministro"  
nos seguintes dispositivos: incisos IV e VII do  
artigo 4o., do anteprojeto do relator da  
Subcomissão do Poder Legislativo. 
Justificativa 
A emenda modificativa ora apresentada ao anteprojeto do Relator da Subcomissão do Poder 
Legislativo decorre de Substitutivo que oferecemos ao anteprojeto do Relator da Subcomissão do 
Poder Executivo, propondo a adoção do sistema presidencialista.  
Com a proposta, busca-se uma maior participação e controle por parte do Poder Legislativo com 
relação aos atos que, embora da competência do Presidente da República, requerem, para a sua 
maior legitimidade e o completo exercício dos princípios democráticos, a presença efetiva do 
Parlamento.  
Tal desiderato se alcança com a manutenção do sistema presidencialista, no qual, contando-se com 
um Legislativo fortalecido nas suas atribuições e prerrogativas, fique assegurada a autonomia, 
independente e harmônica, dos Poderes da República.  
Sabe-se que o Presidencialismo, instituído com o regime federativo e republicano de 1891, assumiu, 
nas Constituições de 1934 e 1946, feições próprias à realidade brasileira. A manutenção desse 
sistema, aperfeiçoado e escoimado dos defeitos que ora o caracterizam, além de corresponder 
melhor à tradição republicana brasileira evita profunda alteração no desempenho das instituições 
nacionais se se adota uma realidade distante da nossa experiência constitucional, a qual, quando 
intentada em época recente, não logrou, por diversas razões, sobreviver mais que alguns meses de 
existência.  
Sob a égide da nova Constituição ora em elaboração pela Assembleia Nacional Constituinte, a 
solidez e permanência das instituições se obterão, antes, pela ação integrada, harmônica e 
consequente, dos Poderes da República, do que pelos riscos da instabilidade política, resultantes da 
alternância de gabinetes, que poderá tornar-se constante enquanto não eliminadas as fontes mais 
profundas das crises que afetam o desenvolvimento da sociedade brasileira. 
A continuidade da ação administrativa, assegurada pela atividade fiscalizadora de um Parlamento 
dotado de mecanismos que lhe propiciem estabelecer diretrizes eficazes e adequada correção de 
rumos, representa condição indispensável à estabilidade dos diversos setores da vida nacional.  
Por outro lado, a extensão aos Estados e Municípios do sistema parlamentarista acarretaria graves 
dificuldades de adaptação e desempenho das atividades locais, demandando-se prolongado lapso de 
tempo para a sua maturação e produção dos efeitos desejados. A adoção do sistema exclusivamente 
no âmbito federal certamente criaria descompasso e distorções prejudiciais ao relacionamento entre a 
Federação, suas unidades e as esferas essenciais da sociedade.  
Ademais, na campanha pelas diretas-já, o povo manifestou sua predileção pelo regime 
presidencialista, a exemplo do que já ocorrera no plebiscito de 1963.  
A forma presidencialista de divisão dos Poderes, com a instituição de mecanismos modernos de 
interação e colaboração entre eles, representa fator de aperfeiçoamento de nossa prática política, 
jurídica e constitucional.  
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00329 PREJUDICADA 
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:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 4o. o seguinte inciso:  
"XII - Aprovar previamente qualquer  
contratação de empréstimos externos pela União,  
Distrito Federal e Municípios, ou órgãos públicos  
de qualquer natureza, devendo ser feita anualmente  
a prestação de contas da aplicação desses recursos." 
Justificativa 
A inclusão de tal dispositivo visa dotar a sociedade, através de seus representantes no Congresso 
Nacional, de mecanismos capazes de controlar efetivamente a captação de recursos externos, sua 
destinação e sua correta aplicação, para que a Nação posa saber o quanto deve e porque deve.  
OBS: fica prejudicado o inciso IV do artigo 10. 
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista estar prevista no Art. 10, IV. 
 
   
   EMENDA:00334 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao art. 4o. do anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Legislativo.  
"Art. 4o. ..................................  
I - ........................................  
............................................ 
XII - A assunção de dividas externas e as  
condições de negociações da divida atual, que  
serão apreciadas em regime de urgência." 
Justificativa 
A Capacidade financeira do povo brasileiro há que ser respeitada e o Congresso Nacional é a 
instancia em condições e decidir sobre a matéria, pois nele estão representados todos os segmentos 
da sociedade brasileira. 
Parecer:   
   Prejudicada, estando prevista no Art. 10, IV 
 
   
   EMENDA:00338 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao item VIII do art. 4o. do Anteprojeto  
do Relator da Subcomissão do Poder Legislativo a  
seguinte redação:  
"Art. 4o. ..................................  
..................................................  
VIII - julgar anualmente as contas do  
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Primeiro-Ministro relativas às autarquias,  
empresas de economia mista, empresas públicas,  
fundações e administração direta e indireta da  
União." 
Justificativa 
Com essa emenda pretendemos deixar clara a responsabilidade do Primeiro-Ministro quanto ao 
orçamento das autarquias, empresas de economia mista, empresas públicas, fundações e 
administrações direta e indireta da União.  
Parecer:   
   Rejeitada, prevista a fiscalização e aprovação no Art. 36. 
 
   
   EMENDA:00365 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 4o. e seus incisos pelas alíneas abaixo relacionadas:  
"Cabe ao Congresso Nacional, no  
relacionamento com os demais Poderes:  
a) aprovar ou rejeitar o Chefe do Governo  
proposto pelo Presidente da República;  
b) votar moções de confiança ou de  
desconfiança ao Chefe de Governo ou a algum dos  
membros do Conselho de Ministros;  
c) autorizar o Presidente da República e o  
Chefe de Governo a se ausentarem do País;  
d) tomar as contas do Conselho de Ministros  
quando este não apresentá-las após sessenta dias  
da abertura da sessão legislativa;  
e) processar e julgar os Ministros do  
Tribunal Constitucional e o Procurador-Geral da  
República nos crimes de responsabilidade; julgar o  
Presidente da República nos crimes de  
responsabilidade, e o Chefe de Governo e os  
integrantes do Conselho de Ministros, nos crimes  
da mesma natureza conexos com aqueles;  
f) aprovar ou não, mediante voto secreto, as  
nomeações previstas na Constituição ou em lei;  
g) autorizar os empréstimos externos da  
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Municípios." 
Justificativa 
No regime parlamentarista, que queremos adotar, o Congresso Nacional exercerá um papel político 
determinante na organização do Estado de Direito Democrático e suas funções devem ser 
compatíveis com este papel, rejeitando certas figuras constitucionais que não são condizentes com a 
sanção do Presidente da República. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00379 PREJUDICADA 
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:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II, do art. 4o., do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, a seguinte 
redação:  
"Art. 4o. ..................................  
............................................  
II - orçamento anual e plurianual, o  
orçamento de recursos e dispêndios dos órgãos da  
administração indireta e o orçamento monetário;  
abertura e operação de crédito; dívida pública;  
emissão de curso forçado." 
Justificativa 
O inciso II, do art. 4º do Anteprojeto praticamente reproduz a disposição contida no inciso II, do art. 
43, da Constituinte vigente.  
O texto da atual Constituição é bom, quanto a esse aspecto, mas ainda incompleto, porque, como 
resquício do Estado autoritário, escapam à autorização prévia do Legislativo, assim como a qualquer 
tipo de controle ou fiscalização do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União, o 
orçamento de Recursos e Dispêndios das Entidades da Administração Indireta (orçamento das 
Estatais) e toda a programação orçamentaria, discriminada no Orçamento Monetário.  
Na prática, portanto, não existe em nosso País um Orçamento Geral, que por definição deve ser o 
programa diretor de toda a atividade governamental na sua função de orientar os processos sociais e 
de servir aos interesses do povo, substituído que foi por diversificadas formas de alocação de 
recursos, habitualmente ocultadas do corpo social e das instituições que o representam.  
A presente emenda põe termo à existência desses orçamentos paralelos, que repercutem na vida de 
cada cidadão e condicionam a economia da sociedade como um todo, ao arrepio de autorização 
legislativa.  
A iniciativa, a par disso, exalta as virtudes de principio legislativo universalmente aceito, conforme 
observamos há pouco, e cristaliza fortemente as noivas prerrogativas do Congresso Nacional.  
Parecer:   
   Prejudicada, estando prevista no anteprojeto (Art. 4o., II e Art. 30). 
 

FASE B 

Subcomissão do Sistema Financeiro – Vc 
 
   EMENDA:00029 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   A letra c do artigo 3o., passará a ter a seguinte redação:  
c - "Autorizar e aprovar empréstimos,  
operações, acordos e obrigações internas e  
externas de qualquer natureza, contraídas pelos  
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,  
pelas entidades de sua administração indireta, ou  
sociedades sob seu controle." 
Justificativa 
Explicita com maior nitidez a vontade e os propósitos do Relalor. 
Parecer:   
   Aprovada nos termos do art. 4o., - item III do Anteprojeto. 

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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   EMENDA:00058 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 4o. do Anteprojeto do Relator a seguinte redação:  
"Art. 4o. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
..................................................  
A - Acompanhar a atividade do Governo e da  
administração em matéria de política monetária,  
financeira e cambial.  
.................................................. 
Justificativa 
No seu artigo 4º, o Anteprojeto da Subcomissão Vc cria uma “Comissão Mista Permanente do 
Sistema Financeiro” com a atribuição de “fiscalizar todos os órgãos financeiros do Executivo ou a eles 
ligados” (§ 3º), armada do poder de “determinar a sustação temporária ou definitiva de deliberações 
ou decisões do Poder Executivo, referentes às politicas monetárias, de credito e cambial” (§ 2º), 
deixando ao plenário simplesmente a faculdade de “referendar” as decisões da Comissão, num prazo 
de trinta dias, sob pena de aprovação tácita pelo decurso de prazo! 
Em primeiro lugar, criação de comissões mistas específicas é matéria de regimento comum do 
Congresso Nacional. É porem, próprio de Constituição, a previsão de competência do Congresso 
para “fiscalizar todos os órgãos financeiros do Executivo ou a eles ligados”. Entretanto, o Congresso 
não deve, em seu poder fiscalizatório, ficar restrito só ao aspecto financeiro das atividades do 
Governo e da Administração.  
Por essas duas razões, propomos nova redação ao citado artigo 4º, de modo que possa ser inserida 
no artigo que define a competência exclusiva do Congresso, a atribuição para “acompanhar a 
atividade do Governo e da Administração, em matéria de politica monetária, financeira e cambial”. 
Seguimos aqui dispositivo análogo do artigo 182, 3, da Constituição Portuguesa. “Acompanhar” 
traduz a ideia de “estar junto a”, “observar alguma atividade”.  
O Anteprojeto, além de instituir a Comissão Mista – matéria, como vimos, de Regimento -, conferiu-
lhe o poder de “determinar a sustação temporária ou definitiva de deliberações ou decisões do Poder 
Executivo, referentes às politicas monetárias, de crédito e cambial”. Em verdade, esse poder é um 
exagero injustificável, tento no processo presidencialista, quanto no processo parlamentarista de 
Governo. No presidencialismo, esse poder da Comissão Mista representa uma indébita invasão da 
esfera de competência reservada ao Poder Executivo. O poder fiscalizatório do Legislativo, no quadro 
presidencialista, cinge-se a advertir o Presidente e seus Ministros, denunciá-los à opinião pública, 
denegar as leis de que necessita para executar as respectivas políticas e, em caso de crimes de 
responsabilidade, promover processo de “impeachment”. A atribuição do poder proposto pelo 
Anteprojeto agravaria ainda mais, no presidencialismo, a paralisia do Governo, que caracteriza esse 
processo de Governo quanto vigorante num contexto democrático. 
Esse poder de sustação é absurdo também no processo parlamentarista de Governo, pois 
representaria um órgão, paralelo ao gabinete, interferindo na condução das politicas monetária, de 
credito e cambial, pelas quais este ultimo é responsável. No parlamentarismo, as comissões 
municiam de informações os deputados e os respectivos partidos. Cabe à maioria, contatadas falhas 
e condutas impróprias do Governo, derrubá-lo, substituindo-o por outro. 
Sendo totalmente equivocado o citado “poder de sustação” da Comissão Mista do Anteprojeto, a 
distorção revela-se à toda evidencia com a pretendida aprovação tácita do Plenário do Congresso 
(Câmara e Senado), pelo decurso, “in albis”, do prazo de trinta dias. Nesse pé, o Anteprojeto abre as 
portas a um regime de assembleia, anárquico e irresponsável, em evidente contradição com as 
sadias, elevadas e justas intenções do senhor Relator. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente nos termos do art. 4o. do anteprojeto. 
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   EMENDA:00069 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   
   1) Modificação do caput do art. 3o., que passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 3o. É competência exclusiva do Congresso Nacional:  
2) Substituindo-se o item b do art. 3o., que  
passa a ter a seguinte redação:  
"b - Fixar por proposta do Presidente da  
República, após parecer favorável do Banco Central  
do Brasil e mediante resolução, limites globais  
para o montante da dívida consolidada dos Estados  
e Municípios, estabelecer e alterar limites de  
prazo, mínimo e máximo, taxas de juros e demais  
condições das obrigações por ele emitidas; proibir  
ou limitar temporariamente emissão e o lançamento  
de quaisquer obrigações dessas entidades."  
3) Modificação do item c do art. 3o., que  
passa a ter a seguinte redação:  
"c - Autorizar e aprovar empréstimos,  
operações, acordos e obrigações externas de  
qualquer natureza, contraídas ou garantidas pela  
União, pelos Estados e pelos Municípios, pelas  
entidades de sua administração indireta ou  
sociedade sob o seu controle, os quais só  
vigorarão a partir da data do Decreto legislativo  
de sua aprovação."  
4) Adicionar o item d ao art. 3o., com a seguinte redação:  
"d - Aprovar a programação monetária anual  
(orçamento monetário), antes de sua  
implementação."  
5) Adicionar o item e ao art. 3o., com a seguinte redação:  
"e - Aprovar o orçamento plurianual de  
investimentos da SEST (Orçamento Agregado de  
Investimento Plurianual das Empresas Pública da União)."  
6) Adicionar o item f ao art. 3o., com a  
seguinte redação:  
"f - Aprovar o Orçamento Agregado Anual do  
Sistema Nacional de Previdência Social."  
7) Adicionar o parágrafo único ao art. 3o.,  
com a seguinte redação:  
"Parágrafo único. Os orçamentos submetidos à  
aprovação do Congresso serão apresentados em moeda  
indexada (OTN)."  
8) Adicionar o inciso I ao parágrafo único do  
art. 3o., com a seguinte redação:  
"I - A Secretaria do Tesouro Nacional manterá  
o controle das liberações também em moeda indexada." 
Justificativa 
1 – A redação do Caput do Art. 3º, proposta no anteprojeto, deixa uma brecha constitucional para 
outros poderes da República legislarem sobre a matéria, devendo ficar claramente definido nesta 
nova redação, o caráter exclusivo da competência do Congresso Nacional para legislar sobre a 
meteria em questão.  
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2 – O parecer do Banco Central do Brasil é imperativo, uma vez que o mesmo é a instituição 
controladora, capacitada a estabelecer os limites e condições de endividamento dos órgãos públicos 
do Governo nos seus diversos níveis.  
3 – A nova redação dá condições ao Congresso Nacional de participar do controle da dívida pública 
dos Estados e Municípios, nos seus órgãos da administração direta e indireta, harmonizando-a de 
acordo com a Política Econômica do Governo e as conveniências e necessidades das partes. 
4 – É de fundamental importância que o Congresso Nacional aprove a Programação Monetária Anual 
sob pena de, não o fazendo, não participar da politica econômica do Governo, da qual a 
Programação Monetária é peça fundamental.  
5 – Idem quanto as Orçamento Agregado de investimento Plurianual das Empresas Públicas da 
União.  
6 – Idem quanto ao Orçamento Anual do Sistema Nacional de Previdência Social.  
7 – O parágrafo único e seu inciso visam permitir a elaboração e o controle dos orçamentos em 
moeda indexada, de forma a preservá-los da ação da inflação, principalmente no tocante às 
consequências do excesso de arrecadação e da necessidade de créditos suplementares.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente nos termos do art. 4o. do Anteprojeto. 
 
 
   EMENDA:00080 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Exclua-se a alínea c art. 3o. 
Justificativa 
Além de ser de nossa tradição constitucional o Senado Federal autorizar os empréstimos externos 
dessas entidades todas enumeradas, a exclusão proposta vem em apoio ao anteprojeto da 
Subcomissão do Poder Legislativo que coloca a matéria como competência do Senado Federal. 
Além dos dois argumentos- tradição constitucional e ponto de vista da Subcomissão mais diretamente 
envolvida com o assunto - vale ressaltar que o processo se tornará mais expedito e suavisará a pauta 
do Congresso, carregada por assuntos de maior relevância. 
Parecer:   
   Pela importância de que se reveste a matéria, seria de interesse fossem ouvidos, também, os 
representantes do povo na Câmara dos Deputados. 
 
 
   EMENDA:00115 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 3o. do anteprojeto a seguinte  
redação:  
"Art. 3o. Ao Congresso Nacional compete:  
a) Legislar sobre matéria financeira, cambial e monetária;  
b) Instituir a Comissão Especial do Sistema Financeiro do Congresso Nacional, que constituirá  
o Sistema Financeiro Nacional." 
Justificativa 
A Emenda objetiva instituir a Comissão Especial do Sistema Financeiro do Congresso Nacional, 
órgão que constitui o Sistema Financeiro Nacional, atribuído a mesma, entre outras, as competências 
estabelecidas nas alíneas a e b do Art. 3º do Anteprojeto ora emendado.  
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Parecer:   
   Aprovada nos termos do art. 4o. do Anteprojeto. 
 
 
EMENDA:00131 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVAN BONATO (PFL/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 3o. do anteprojeto do relator, a seguinte letra d:  
"Art. 3o. ..................................  
d) acompanhar e fiscalizar a atividade do  
Governo e da Administração em matéria de política  
monetária, financeira e cambial." 
Justificativa 
No seu artigo 4º, o Anteprojeto da Subcomissão V.c cria uma “Comissão Mista Permanente do 
Sistema Financeiro” com a atribuição de “fiscalizar todos os órgãos financeiros do Executivo ou a eles 
ligados” (§3º), armada do poder de “determinar a sustação temporária ou definitiva de deliberações 
ou decisões do Poder Executivo, referentes às politicas monetárias, de crédito e cambial” (§ 2º), 
deixando ao plenário simplesmente a faculdade de “referendar” as decisões da Comissão, num prazo 
de trinta dias, sob pena de aprovação tácita pelo decurso de prazo! 
Em primeiro lugar, criação de comissões mistas especificas é matéria de regimento comum do 
Congresso Nacional. É, porém, próprio de Constituição, a previsão de competências do Congresso 
para “fiscalizar todos os órgãos financeiros do Executivo ou a eles ligados”. Entretanto, o Congresso 
não deve, em seu poder fiscalizatório, ficar restrito só ao aspecto financeiro das atividades do 
Governo e da Administração.  
Por essas duas razões, propomos seja acrescentada ao artigo 3º uma letra “d”, de modo que possa 
ser inserida no artigo que define a competência do Congresso, a atribuição para “acompanhar e 
fiscalizar a atividade do Governo e da Administração, em matéria de política monetária, financeira e 
cambial” ampliando-se o poder de fiscalização do Congresso, já assegurado no sistema 
constitucional vigente.  
Seguimos aqui dispositivo análogo do artigo 182.3, da Constituição Portuguesa. “Acompanhar” traduz 
a ideia de “estar junto a”, “observar alguma atividade”.  
O anteprojeto, além de instituir a Comissão Mista – matéria, como vimos, de Regimento -, conferiu-
lhe o poder de “determinar a sustação temporária ou definitiva de deliberações ou decisões do Poder 
Executivo, referentes às políticas monetária, de crédito e cambial”. Em verdade, esse poder é um 
exagero injustificável, tanto no processo presidencialista, quanto no processo parlamentarista de 
Governo. No presidencialismo, esse poder da Comissão Mista representa uma indébita invasão da 
esfera de competência reservada ao Poder Executivo. O poder fiscalizatório do Legislativo, no quadro 
presidencialista, cinge-se a advertir o Presidente e seus Ministros, denunciá-los à opinião pública, 
denegar e, em caso de crimes de responsabilidade, promover processo de “impeachment”. A 
atribuição do poder proposto pelo Anteprojeto agravaria ainda mais, no presidencialismo, a paralisia 
do Governo, que caracteriza esse processo de Governo quando vigorante num contexto democrático.  
Esse poder de sustação é absurdo também no processo parlamentarista de Governo, pois 
representaria um órgão paralelo ao gabinete, interferindo na condução das políticas monetária, de 
crédito e cambial, pelas quais este último é responsável. No Parlamentarismo, as comissões 
municiam de informações os deputados e os respectivos partidos. Cabe à maioria, constatadas falhas 
e condutas improprias do Governo, derrubá-lo, substituindo-o por outro.  
Sendo totalmente equivocado o citado “poder de sustação” da Comissão Mista do Anteprojeto, a 
distorção revela-se à toda evidencia com a pretendida aprovação tácita do Plenário do Congresso 
(Câmara e Senado), pelo decurso, “in albis”, do prazo de trinta dias. Nesse pé, o Anteprojeto abre as 
portas de um regime de assembleia, anárquico e irresponsável, em evidente contradição com as 
sadias, elevadas e justas intenções do senhor Relator.  
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   EMENDA:00135 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
Texto:   
   Substitui, com nova redação, o art. 3o. do anteprojeto do relator.  
Art. 3o. Ao Congresso Nacional compete:  
a) legislar sobre matéria financeira, cambial e monetária;  
b) estabelecer as condições e limites e  
autorizar a emissão de moedas e de títulos  
públicos da Dívida Pública Federal, Estadual e Municipal;  
c) autorizar a contratação de empréstimos no  
exterior pela União, Estados e Municípios, suas  
autarquias, empresas públicas, sociedades de  
economia mista e demais entidades públicas de  
direito privado sob seus controles. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Aprovada nos termos do artigo 4o. do Anteprojeto. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE E 

Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo - III 
   
   EMENDA:00022 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 4o das atribuições do Poder  
Legislativo, inciso IV, a seguinte redação:  
"Art. 4o. .......................... 
IV - dispor sobre os planos nacionais e  
regionais de desenvolvimento econômico, exercer a  
respectiva fiscalização, aplicando as sanções  
cabíveis no caso de descumprimento, e autorizar,  
prévia e expressamente, a assunção de obrigações,  
dívidas ou ônus, interna ou externamente." 
Justificativa 
É o Poder Legislativo o foro adequado, não só para deliberar quanto às diretrizes econômicas e 
prioridades sociais da Nação, mas, sobretudo, para fiscalizar e aplicar as sanções cabíveis em caso 
de descumprimento. A experiência demonstra que relegar esta última missão ao poder Executivo 
resulta em transformá-la em letra morta. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
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   EMENDA:00424 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Suprima-se o item IX do art. 4o.  
do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo. 
Justificativa 
Acabar com a triste figura do Território Federal, é forma de limitar o intervencionismo de governos 
centrais autocráticos.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00453 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 4o. do anteprojeto III-  
a o seguinte inciso X:  
"X - matéria financeira." 
Justificativa 
A Carta Constitucional vigente, ao disciplinar a iniciativa das leis, determina, em seu art. 57, inciso I, 
caber exclusivamente ao Presidente da República iniciar o processo legislativo sobre matéria 
financeira. Esta disposição consiste, sem dúvida, em grave capitis diminutio à soberania do Poder 
Legislativo, a qual urge suprimir no texto da novel Constituição que ora se prepara. 
Este é o objetivo da presente sugestão que esperamos ver consignada pela egrégia Comissão de 
Organização dos Poderes. 
Parecer:   
   Aprovada. 
 
   
   EMENDA:00549 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Ao Art. 4o. do anteprojeto da Subcomissão do  
Poder Legislativo acrescente-se o seguinte inciso:  
"Art. 4o. ..................................  
aprovar os contratos e convênios firmados  
pela administração pública direta e indireta com  
fins de captação de recursos no mercado externo". 
Justificativa 
Aditamos, à competência do Poder Legislativo, a de, também, examinar e aprovar e celebração de 
contratos e convênios de que resultem o endividamento do País, praticados pela administração 
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pública direta e indireta. Amplia-se, a prerrogativa fiscalizadora do Legislativo sobre os atos de 
Executivo, notadamente aqueles que causar profundas repercussões na economia interna.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00580 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 22 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Seção IV  
Das Atribuições do Poder Legislativo  
Art. 22 - Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União, especialmente:  
I - distribuição de rendas, matéria  
financeira, inclusive tributos e sua arrecadação;  
II - orçamento anual e plurianual; abertura e  
operação de crédito; dívida pública; emissão de  
curso forçado;  
III - fixação dos efetivos das Forças Armadas  
para o tempo de paz;  
IV - planos e programas nacionais e regionais  
de desenvolvimento;  
V - criação de cargos públicos e fixação dos  
respectivos vencimentos;  
VI - limites do território nacional; espaço  
aéreo e marítimo; bens do domínio da União;  
VII - transferência temporária da sede do  
Governo Federal;  
VIII - organização administrativa e  
judiciária dos Territórios." 
Justificativa 
O raciocínio por nos expostos quando da justificativa de emenda que oferecemos ao art. 1º desse 
Anteprojeto é válido, também, para justificar a presente Emenda.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00820 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - incluir no Relatório do Relator da Comissão  
as presentes alterações e inovações, sob a forma  
de emenda (matérias correlatas) ao anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo,  
dando-se nova redação aos artigos 1o., 2o., 3o.,  
4o., 5o., 9o., 10., 16 caput, 16, § 9o., 17 e §§,  
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- introduzir os artigos a), b), c) e d), abaixo,  
- suprimir  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...] 
Art. 4o. - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre as  
seguintes matérias:  
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;  
II - orçamento atual e plurianual, abertura e  
operações de crédito, dívida pública e emissões de  
curso forçado;  
III - fixação do efetivo das Forças Armadas  
para o tempo de Paz;  
IV - planos e programas nacionais e regionais de desenvolvimento;  
V - limites do Território Nacional; espaço  
aéreo e marítimo; bens de domínio da União;  
VI - transferência temporária da sede do Governo Federal;  
VII - concessão de anistia, inclusive para crimes políticos;  
VIII - organização administrativa e  
judiciária dos territórios;  
IX - sistema eleitoral e organização partidária;  
X - Comércio exterior e interestadual;  
XI - legislar, concorrentemente com os  
Estados e Municípios sobre;  
a) efetivo e armamento das Polícias Militares;  
b) regime penitenciário;  
c) direito urbanístico;  
d) regiões metropolitanas;  
e) registros públicos e notariais;  
f) defesa e proteção da saúde;  
g) custas e emolumentos remuneratórios dos serviços forenses;  
h) juntas comerciais e tabelionatos;  
i) florestas, caça, pesca, fauna e conservação da natureza;  
j) educação, ensino e desportos;  
l) meio-ambiente;  
m) procedimento judiciário;  
n) navegação fluvial e lacustre;  
o) assistência judiciária e defensoria pública.  
XII - leis complementares à Constituição  
Parágrafo único - As leis complementares à  
Constituição serão discutidas e votadas em sessão  
conjunta do Congresso Nacional, e aprovadas pela  
maioria de seus membros.  
[...] 
Justificativa 
O anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo constitui-se em considerável avanço 
no sentido de aperfeiçoamento das instituições democráticas e no fortalecimento da soberania 
popular com o reconhecimento das prerrogativas do Poder Legislativo. 
As presentes alterações propostas visam aperfeiçoar o anteprojeto em alguns pontos, e 
especialmente reordenar algumas das funções da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
Pelo anteprojeto, embora a Câmara dos Deputados constitua-se na assembleia de representação da 
população, o artigo 2º, § 2º deforma a manifestação popular, limitando o número de representantes 
para os Estados mais populosos e aumentando a representação nos Estados menos densamente 
habitados. Com isto, o eleitor de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, terão um 
peso menor na representação, que estados como Rondônia, Amazonas e outros. Visando corrigir 
esta distorção, proponho que a representação seja determinada pelo número de habitantes, deixando 
que os desequilíbrios sejam corrigidos pelo Senado Federal, Câmara de representação territorial, 
onde todos os estados têm o mesmo número de representantes. 
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As sugestões além de proporem o sistema do voto proporcional, insistem na introdução de dispositivo 
tendente ao aproveitamento das sobras eleitorais, buscando fortalecer os partidos e tornar a 
representação fiel à vontade popular. Por este dispositivo, as sobras eleitorais dos partidos nos 
estados, serão aproveitados pelos candidatos que, embora não alcançado o coeficiente eleitoral, 
sejam os mais votados nacionalmente. 
Reduziu-se o mandato dos Senadores de oito para quatro anos, já que, como aduzo na Exposição de 
Motivos adiante, a complexidade e a celeridade dos fatos da vida política moderna não se 
compatibilizam com representação de tão longo prazo, que contribuem para o imobilismo e o 
afastamento do representante em relação aos representados. 
Uma das alterações que reputo de maior importância relaciona-se com as novas funções da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. Embora existam tendências à extinção do bicameralismo, que 
para muitos é responsável pela morosidade do processo legislativo, proponho nova concepção do 
Poder Legislativo. 
Este, como órgão plural de representação da sociedade, converte-se no cento da soberania popular, 
pois nele estão espelhadas todas as correntes de opinião e de interesses que formam a base social. 
Como tal, é a Câmara dos Deputados, em face da sua composição corresponder à representação 
popular, a que refletirá este pluralismo com maior intensidade. Por esta razão, a Câmara dos 
Deputados converte-se no centro organizados de diversos órgãos e funções do Governo, bem como, 
passa a deter a competência legislativa ordinária. 
Já o Senado Federal, órgão de representação territorial, passará a controlar e fiscalizar o governo, 
bem como a participação da legislação, nos assuntos que digam respeito à federação e aos estados 
membros, juntamente com a Câmara dos Deputados, que nesta condição, passa também a ser a 
organizadora da Mesa Diretora do Congresso Nacional. 
Dado o acúmulo de poderes de organização, fiscalização e controle do governo pelo Congresso 
Nacional, as Câmaras não poderão mais permitirem-se longos períodos de recesso como previsto no 
anteprojeto, sob pena de desempenhar estas funções com deficiências. Para que a sociedade 
controle o Congresso e este o Governo, é necessário que esteja permanentemente reunido e 
acompanhando as ações daquele. Com isto, sugere-se o recesso tão somente de 15 de dezembro a 
31 de janeiro, e a criação da figura de férias para o deputado poder manter-se em contato com suas 
bases e participar da vida política da comunidade que o elegeu, sem prejuízo de suas vantagens. 
De conformidade com o anteprojeto, sugere-se a criação da Comissão Permanente do Congresso 
Nacional para exercer, ainda que de forma limitada, algumas funções deste nos períodos de recesso 
e suspensão das atividades do Congresso Nacional, ampliando-se sua competência em relação ao 
texto original, como a de poder autorizar o Presidente da República e do Conselho de Ministro a 
ausentarem-se do País, e a de convocar o Congresso Nacional em situações excepcionais. 
Visando contribuir para o aprimoramento de nossos trabalhos e para o aprofundamento dos debates, 
faço em seguida uma exposição de motivos abordando aspectos doutrinários e de direito comparado 
relacionados com o Poder Legislativo, bem como a justificação da presente proposição. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
A grande questão que é colocada aos constituintes é a de organizar um conjunto de normas e 
instituições que possibilitem o aprofundamento da democracia, entendida como a forma de 
organização política onde a sociedade na sua pluralidade, na sua diversidade e nos seus conflitos 
organize o Estado e o submeta, através da participação, aos seus desígnios. 
As constituições anteriores sempre evitaram submeter o Estado e governo ao controle efetivo e 
participação real da sociedade, organizando estruturas político-institucionais distantes a 
autonomizadas da sociedade. Do voto censitário às eleições indiretas, a história política brasileira é 
marcada pelo domínio das elites em todos os campos da atividade do Estado. 
A atual constituinte apresenta-se como o momento de ruptura com esse passado de dominação, e 
converte-se na oportunidade ímpar de organizar um Estado moderno voltado para superação de seus 
desafios internos, o maior deles, o de possibilitar que milhões de brasileiros libertem-se dos vínculos 
da opressão, da fome, da miséria e da exploração. Somos a 8ª economia do mundo ocidental e a 68º 
em distribuição de rendas e indicadores sociais. 
Esse quadro se dá efetivamente em razão da estrutura política controlada pelos interesses 
econômicos domiciliados nos países centrais, reproduzidos internamente por seus representantes 
que, a golpe de baionetas, assumiram o poder e afastaram o povo do palco das decisões políticas e 
econômicas da nação. 
A sociedade brasileira, pelo poder que nos delegou, exige reentrar na cena da história como agente 
ativa do seu fazer social. Exige participar dos níveis de decisão do Estado, exige que os recursos por 
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ela gerados sejam equitativamente distribuídos. Para isso, a condição primeira é coloca-la na 
condução do processo político-decisório. 
Esta Assembleia deve assumir efetivamente o compromisso primeiro com os interesses da 
sociedade, e não se guiar pelos desejos e as pressões da estrutura de poder vigente, que organiza 
no ventre da ditadura, é manifestamente ilegítima. MARILENA CHAUI, na apresentação da obra de 
CLAUDE LEFORT, com profunda lucidez afirma que “um poder democrático não se inventa a partir 
dos poderes instituídos, mas contra eles... não é algo que foi inventado certa vez, é a reinvenção 
continua da política” (A invenção Democrática fica Brasiliense, SP, 1983, p.17). 
Nesta linha, entendo que a democracia abre a sociedade a si e a história, expondo-se 
permanentemente a instituição do social: é um lugar de invenção cujos resultados não podem ser 
previamente garantidos, pois abre-se idealmente à imaginação criadora dos homens, que passam a 
ter consciência de que o seu fazer social é o responsável pela criação de suas instituições. Como 
lembro no meu ensaio, “Brasil Democracia ontem, hoje e amanhã”, reproduzido no livro “Tensão 
Constituinte”, com isto recupera-se o pensamento de SPINOZA, para quem, se a vida em sociedade 
importa limitações à liberdade natural, que estas limitações sejam estabelecidas pelos próprios 
destinatários das instituições; daí porque a excelência do regime democrático. 
Ainda que a democracia moderna tenha sido, em sua origem, uma criação burguesa para assegurar 
sua denominação e quebrar a ordem de privilégios da aristocracia, nem por isso pode-se ignorar que 
ela contém em si o germe da edificação da dignidade humana, pois foi através dela que os homens, 
em especial as classes populares, tiveram reconhecidos os direitos da cidadania, do sufrágio 
universal da organização sindical, da greve, dos habeas corpus, a redução da jornada de trabalho, 
enfim, foi ela que possibilitou o reconhecimento dos direitos dos homens, e como tal, a criação do 
espaço político. 
A álea do número, a magia das urnas, a manifestação igualitária das classes populares ainda que 
manipulada e fortemente reprimida pelas oligarquias dominantes, decorre do caráter subversivo da 
democracia pois, como assinala NORBERTO BOBBIO, “onde ela chega, subverte a concepção 
tradicional de poder, tão tradicional que chega a ser considerada natural segundo a qual, o poder, 
político, econômico, paternal ou sacerdotal, desce do alto para baixo...., tão subversiva é a 
democracia que se fosse realmente realizada, segundo a ideia limite de ROUSSEAU, seria ela, e não 
a hipotética sociedade sem classes, o fim do Estado, a sociedade sem Estado”. 
É bom lembrar LEFORT, para quem o “poder aparece como um lugar vazio” e aqueles que o 
exercem o fazem como simples mortais e transitoriamente, onde os fundamentos das leis e das 
decisões permanecem abertas ao debate e ao questionamento: não há um centro de poder e uma 
periferia submetida, a unidade não apaga a divisão e a diversidade do social, a “democracia inaugura, 
a experiência de uma sociedade inapreensível, indomesticável, no qual o povo será dito soberano, 
certamente, mas onde não cessará de questionar sua identidade”. 
A democracia ressurge da antiguidade clássica não mais com a preocupação do “melhor Governo” de 
Aristóteles, mas prenhe de novos valores do pluralismo de grupos e sujeitos políticos, da diversidade 
e do conflito, apresentando o social e o político, como coisas a fazer, sem a transparência das visões 
utópicas, mas com a opacidade do fazer humano. 
Como muito bem lembra ROUQUIE, ela não suprime os conflitos e a diversidade que permeiam o 
social, já que se o político se apresenta como uma “cena de conflitualidade”, a democracia consiste 
no transporte desta para um “Sistema de pacificação” evitando que os antagonismos se realizam na 
violência nua, assegurando às minorias o direito inalienável e impostergável de vir a ser maioria. 
Como toda forma de organização social, a democracia não se encontra inscrita na ordem da 
natureza, nem a nenhuma determinação da História: tratando-se de uma criação cultural, é fruto da 
invenção e do gênio humano, e na sua função de explicitação e contenção do conflito, reclama o 
exercício da virtude cívica naquele sentido que lhe deu MONTESQUIEU, pois aceitar resultados 
contrários pressupõe sempre “uma renúncia de si mesmo, o que é muito penoso”. 
Como a democracia importa na extensão da participação política em todos os níveis e a todos os 
indivíduos em condições de exercerem a cidadania, o ingresso de amplas camadas populares na 
cena política importa na criação permanente de novos direitos sociais e na ampliação do controle do 
aparelho de Estado. 
Desenha-se aqui uma das dificuldades das democracias, pois, o Estado, ao criar novos direitos 
sociais, obriga-se a novas funções, com que não só aumenta sua presença na sociedade, como 
especialmente tende a ampliar a máquina tecnoburocrática. Esta também é ampliada nos regimes 
autoritários, como forma de controle das atividades sociais, em favor da dominação econômica, de 
cujo exemplo o Brasil é testemunho. 
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A tecnoburocracia como corpo especializado e detentor do monopólio de conhecimentos específicos, 
se não controlada, passa a constituir uma classe autonomizada da sociedade, e acabam identificando 
os seus interesses como os interesses da nação. No caso brasileiro isto ficou evidente com a doutrina 
da Segurança nacional secretada pela Escola Superior de Guerra, em que o complexo industrial 
militar identificou seus interesses expansionistas e de defesa, como interesses da nação: os tais de 
interesses nacionais permanentes, sob a maestria cínica da Golbery Couto e Silva, Meira Matos e 
tantos outros. 
Nos regimes autocráticos isto leva ao domínio da tecnocracia, a serviço dos grandes interesses 
econômicos sobre toda a sociedade. Nas democracias, em que pese o ceticismo de muitos com 
relação à ideologia tecnocrática, como HABERMAS, que vê nela não mais uma dominação de 
classes, mas de toda a espécie, é exatamente pelo controle do aparelho de Estado pela Sociedade 
que se poderá, não só dominar a tecnoestrutura, como pô-la a serviço da emancipação da espécie 
humana. 
Neste ponto é fundamental a circulação democrática e a socialização das informações tendo em vista 
que a tecnoestrutura, em face da especificidade do seu saber, tende a excluir qualquer participação e 
controle nas suas decisões, donde BOBBIO ter advertido que o governo tecnocrático é um Governo 
de especialista daqueles que sabem ou deveriam saber bem uma coisa, ao passo que a democracia 
é o governo de todos, isto é, que devem decidir não com base na competência, e sim, com base na 
experiência. 
A autonomização do econômico em relação ao político e ao social é outra, senão a maior das 
dificuldades da democracia moderna, pois o capitalismo de empresa ou de Estado, em sua busca 
incansável de maximização de resultados e de eficiência, acaba por transformar os homens em 
meros objetos de trocas, submetidos à busca coercitiva do bem-estar material, subvertendo os 
valores historicamente estabelecidos pelo humanismo. Este individualismo egoísta acaba por diluir o 
homem numa sociedade de massas, suprimindo as instituições sociais e as instancias de 
intermediação do poder do Estado. A participação política nestas circunstâncias transforma-se em 
mera formalidade a legitimar um poder inapreensível, estranho e incrivelmente opressivo. 
A concentração do poder econômico desloca os centros de decisão, e mesmo nas sociedades 
capitalistas mais avançadas, como ressalta BOBBIO. “apesar do sufrágio universal, da formação de 
partidos da massa e de grau bastante elevado de participação política”, a democracia não conseguiu 
manter sua promessa básica, que é a participação das decisões e o controle a partir de baixo. 
Saídos da ditadura militar, poderemos caminhar para uma profunda reordenação das estruturas 
jurídico-político-institucionais com a presente Assembleia Constituinte, e estabelecermos os princípios 
e mecanismos para consolidação e o aprofundamento da democracia. 
No meu entender uma das primeiras preocupações nesse caminhar reside da devolução da 
soberania a nação, para que o governo seja exercido legitimamente por representantes eleitos pelo 
povo, com a extensão da participação política, e consequentemente da cidadania ao maior de 
indivíduos com a possibilidade de manifestação sobre os assuntos políticos, econômicos, e a criação 
de mecanismos de controle do governo. 
MADISON já dizia que “para que haja democracia a primeira condição é a de que haja um Governo 
capaz de governar, a segunda é que haja uma sociedade capaz de controlar o Governo”. 
Esta participação e controle do governo, já não mais formal parece encontrar-se embrionária na 
sociedade, com o nascimento de inúmeros movimentos e organismos populares, criados de baixo 
para cima, verdadeiros “sujeitos político-coletivos” que, se desenvolvendo, poderiam quebrar o 
atomismo individual, a autonomização e o cupulismo das Assembleias. 
Estas organizações populares, de categorias profissionais e de classes, como forma de participação, 
poderiam se articular com os mecanismos da democracia representativa e assegura a presença da 
sociedade nos diversos níveis e submeter o Estado às determinações da nação. 
Daí a preocupação básica na proposição apresentada, com a democratização do processo político e 
a criação de mecanismos de controle recíprocos dos poderes, não mais voltado para superada forma 
de divisão estanque dos poderes, mas num regime de cooperação e complementariedade. 
O Congresso Nacional passar a ser órgão máximo da soberania popular, porque na sua composição 
poderá, melhor do que qualquer outro dos poderes espelhar e reproduzir o pluralismo que marca a 
organização da sociedade. 
É mantido o sistema bicameral com a Câmara dos Deputados e o Senado com atribuições distintas 
do atual quadro constitucional e da proposta da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais. 
A Presidência do Congresso passa a ser exercida pelo Presidente da Câmara dos Deputados. 
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O Senado é mantido especificamente como órgão de representação dos Estados, de defesas do 
sistema federativo, e para corrigir as distorções que uma Câmara organizada exclusivamente com 
base no critério populacional possa impor ao conjunto das unidades federadas, pois, num país 
continental como o Brasil, o estabelecimento de um Estado unitário contribuiria para a centralização 
do poder, e consequentemente para o autoritarismo, numa contra tendência ao pluralismo. 
A descentralização horizontal de funções entre os diversos organismos de Governo deve-se fazer 
acompanhar da descentralização vertical entre as diversas unidades federadas, pois, se busca o 
controle do governo, esse é tanto mais possível quanto mais proximamente estiver ao alcance do 
cidadão. 
O Senado converte-se assim num contra poder a ser acionado contra as tendências centralizadoras 
do governo federal, e passa a ser o foro privilegiado de defesa das unidades federadas. Não participa 
do processo legislativo, a não ser naquelas matérias de interesse específicos dos Estados membros 
como o sistema eleitoral, comercio interestadual, e tantas outras. 
TOCQUEVILLE na sua penetrante analise da excelência do federalismo na América acentua que 
uma das maneiras “de diminuir a influência da autoridade não consiste em despir a sociedade de 
qualquer dos seus direitos, nem em paralisar seus servidores, mas em distribuir o exercício de seus 
poderes entre várias mãos e em multiplicar os funcionários, a cada um dos quais se dá um grau de 
poder necessário para desempenhar seu poder. A autoridade assim dividida é na realidade, tornada 
menos irresistível e menos perigosa” (Democracia da América, tradução de João Miguel Pinto de 
Albuquerque. Editora Nacional SP, 1696, p.75). 
Nesta mesma linha BOBBIO é enfático ao afirmar que “a democracia dos modernos é o estado no 
qual a luta contra o abuso do poder é travada paralelamente em dois fronts: contra o poder que parte 
do alto em nome do poder que vem debaixo, e contra o poder que parte concentrado em nome do 
poder distribuído” (O Futuro da Democracia, trad. Marco Aurélio Nogueira, Paz e Terra, SP, P.60). 
Atribuiu-se ao Senado Federal a competência exclusiva para autorizar a intervenção federal, pois 
tratando-se de remédio extremo da defesa da federação e de poderes excepcionais à União, a sua 
decisão não pode ser do Presidente da República ou do Governo, órgãos do Poder Nacional. 
Igualmente se manteve a proposta da Comissão Provisória de se atribuir ao Senado a competência 
para fixar o limite da dívida dos Estados, para, de um lado salvaguardar a autonomia das entidades 
federadas, e de outro, controlar a dívida e o déficit público, já que a desorganização financeira dos 
estados federados tem influência direta na dívida e no déficit público do conjunto do processo 
inflacionário. 
Divergindo da atual constituição e da proposta da Comissão Provisória, proponho a redução do 
mandato dos Senadores de 8 para 4 anos, coerentemente com o entendimento de que deve ser 
permitida à sociedade a manifestação frequente sobre a formação dos órgãos de representação 
popular. Um mandato de oito anos é extremamente longo, distancia o representante dos seus 
representados, e num regime de controle e fiscalização popular da ação política, não se pode retirar 
da sociedade o direito de renovação periódica. 
Nos países que adotam o bicameralismo a média é de seis anos, mas em países de 
reconstitucionalização recente como a Espanha, o mandato é de quatro anos, o mais compatível com 
os reclamos da democracia moderna. 
De outro lado, os Parlamentos devem refletir as tendências da sociedade, e numa estrutura social 
dinâmica e complexa, as alterações ocorridas na sociedade não se refletiriam num fechado sobre si e 
praticamente inatingível pelas demandas sociais. 
A Câmara Federal como órgão de representação popular passa a ser o palco da cena política 
nacional, em face das suas inúmeras e novas atribuições. 
Assiste-se no mundo ao esvaziamento da função legislativa dos Parlamentos em função da 
complexidade e dinâmica do processo social e econômico, crescendo dia a dia a ação do governo na 
atividade legislativa. (Espanha, Itália, França, Portugal, Alemanha). 
Isto se dá de um lado, pela crescente especialização, das funções diretivas que exigem um saber 
técnico, e de outro, pela também crescendo intervenção do Estado na sociedade e na economia, 
exigindo decisões rápidas e específicas, que nem sempre são tomadas com presteza nos 
parlamentos, em razão da sua natureza e da sua organização. 
Se é, pois irresistível essa tendência de o Governo absorver grande parte da função legislativa e 
regulamentar, há necessidade de se criarem mecanismos que evitam abusos e excessos de poder. 
E por isso que nessa nova visão do Poder Legislativo ele assume uma nova e importante função: 
participar da organização do Governo e especialmente controla-lo. 
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A participação da Câmara dos Deputados se dá com a escolha do Presidente do Conselho de 
Ministros por indicação do Presidente da República, e no caso de recusa dessa indicação, pela 
eleição procedida pela Câmara, ou livre nomeação pelo Chefe do Estado. 
No campo econômico, compete a Câmara dos Deputados à indicação de 3/5 dos membros do 
conselho Monetário Nacional e os Diretores do Banco Central, como forma de democratizar e 
controlar as decisões e a atuação desses órgãos. No atual regime, estas indicações competem 
monocraticamente ao Ministro da Fazenda e ao Presidente da República, sem qualquer participação 
ou fiscalização da sociedade. Em face da importância e das consequências das decisões desses 
organismos, o processo decisório fechado, propicia a corrupção e o favorecimento hegemônicos e 
específicos, em detrimento de toda a nação. Aliás, é comum o Conselho Monetário servir como mero 
homologador das decisões do Ministro da Fazenda, e muitas vezes suas “pseudo decisões” são 
tomadas por telefone. Em resumo, no regime atual, o Conselho Monetário é o próprio Ministro da 
Fazenda. 
Ora, decisões dessa envergadura não podem estar concentradas na mão de um único homem, e a 
sociedade não pode correr o risco de ser saqueada, quando estas decisões são tomadas contra seus 
interesses. 
De outro lado, nesse tipo de decisão monocrática e muito fácil aos grupos econômicos organizados 
pressionarem a autoridade visando obter vantagens indevidas e ilegais. É muito mais difícil submeter 
um colegiado heterogêneo, permanentemente mantido sob o controle e na fiscalização da Câmara 
dos Deputados. 
Muitas das decisões do Conselho Monetário e do Banco Central têm mais efeito na sociedade e na 
economia que alguns diplomas legislativos, como certas operações de credito, a expansão dos meios 
de pagamento e a fixação das taxas de juros, sem contar a fiscalização do sistema financeiro. 
No atual sistema, os banqueiros, o capital internacional, o grande capital nacional e os dirigentes das 
estatais, dominam as decisões econômicas no seu interesse, o que dificilmente ocorrerá quando 
estes organismos estiverem submetidos à fiscalização e ao controle permanente da sociedade. 
Igualmente se atribui à Câmara dos Deputados a competência para indicar o Secretário do Tesouro 
Nacional, como forma de dar autonomia a este órgão de Governo. O Tesouro é responsável pela 
execução financeira do orçamento, a lei anual mais importante para a sociedade, pois é a através 
dela que se orientará a atuação de Governo e os recursos públicos para o atendimento das 
demandas sociais. Um Tesouro submetido ao Ministério da Fazenda e ao Governo torna-se o campo 
propicio para a manipulação orçamentária e retardamento das obrigações da União. 
Como órgão arrecadador das receitas da União, com base na vontade da sociedade, expressa na lei 
de orçamento, fará os repasses e as remessas dos recursos atendendo exclusivamente às rubricas e 
valores consignados pelo Congresso Nacional, vedando-se com isto a manipulação fácil desses 
recursos para o atendimento de gastos e despesas de governo não previstas e não autorizadas e 
normalmente segregadas da opinião pública, dissimuladas na complexidade das prestações de 
contas. Com isto, o Tesouro só terá que responder ao orçamento. 
Como forma de controle efetivo do Governo, a Câmara, pela deliberação da maioria de seus 
membros, poderá destituir o Governo, vetando uma moção de censura, ou, destituir tão somente um 
dos Ministros de Estado. 
Igual direito assiste à Câmara com relação aos dirigentes de órgãos da administração direta e 
indireta, já que muitos destes órgãos têm atribuições e orçamento superior ao de muitos Ministérios, e 
cuja atuação na sociedade é fundamental. 
Na esteira do Projeto da Comissão Provisória, sugiro a criação da figura da Defensoria do Povo, cuja 
organização e atribuições deverão ser estabelecidas em Lei Complementar, competindo à Câmara 
eleger o seu titular, constituindo-se em mais um mecanismo de defesa do cidadão frente ao 
gigantismo do poder estatal, e em contra poder social a limitar o poder do Estado. 
Compete à Câmara organizar lista tríplice para indicação do Procurador Geral da República e 
nomeação pelo Presidente da República, bem como aprovar sua demissão, retirando da atual 
competência do Senado o papel meramente homologatório dessa indicação. Condicionando a 
exoneração do Procurador Geral à manifestação da Câmara, visa-se atribuir maior independência e 
autonomia ao exercício da função, cuja natureza vincula-se aos interesses na nação e não do poder 
executivo, como no caso presente. 
Outra das funções de participação da Câmara nos demais poderes reside na sugestão de atribuir-se 
lhe a competência para indicar os magistrados para os tribunais superiores da União, 
democratizando-se a função jurisdicional e submetendo o poder judiciário ao serviço e ao controle da 
sociedade. 
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Como já visto inicialmente, o Senado Federal só participa do processo legislativo naquelas matérias 
especificas e que digam respeito à ordem federativa. A legislação ordinária, bem como as demais 
matérias da União passam a ser de competência da Câmara dos Deputados, umas exclusivas, outras 
com a sanção do Presidente da República, o que demonstra à participação reciproca dos poderes no 
exercício das funções do Estado. 
Essa sugestão visa corrigir as distorções, a morosidade e a complexidade no atual processo 
legislativo, que de um lado falseia a representatividade, de outro, contribui para o desprestigio e o 
enfraquecimento do Poder Legislativo. 
A participação do Senado Federal, Câmara de Representação territorial, no processo legislativo 
nacional, frauda a representação política tendo em vista que os Senadores são eleitos em número de 
três, por Estado, e não pelo critério populacional. O Senado não é representativo da sociedade 
brasileira, e consequentemente, para manter o equilíbrio no sistema de representação política, sua 
participação deve-se fazer naquelas matérias já especificadas. 
De outro lado o processo de revisão legislativa de uma Câmara pela outra é lento e moroso, 
congestionando os trabalhos e contribuindo para a baixa produtividade do Poder Legislativo. 
As sugestões visam corrigir a enorme distorção na composição da Câmara, em que unidades 
federadas menos populosas, têm uma representação proporcionalmente maior que a dos Estados 
mais populosos. 
Em vista disto proponho que o número de deputados seja fixado em lei complementar na 
proporcionalidade do número de eleitores de cada unidade da federação. 
O projeto da Comissão Provisória introduz o sistema do voto distrital misto, que a meu ver, importa 
num retrocesso ao atual sistema do voto proporcional. 
O voto distrital só tem uma vantagem: a de vincular o representante ao seu distrito eleitoral, e 
inúmeras desvantagens: a de fraudar a vontade política das minorias, acabar com o pluralismo pela 
tendência ao Bipartidarismo, transformar o representante em patrocinador de interesses específicos 
do seu distrito. 
O deputado federal, na minha concepção, após eleito, passa a ser representante de toda a sociedade 
e não só do distrito ou da região pela qual se elegeu. Uma das grandes dificuldades da democracia 
moderna é exatamente a tendência ao corporativismo e aos particularismos, com a perda da visão do 
conjunto dos interesses da nação. 
Na democracia moderna, a representação política se caracteriza por uma forma de representação na 
qual o representante sendo chamado a perseguir os interesses da nação, não pode estar sujeito a um 
mandato vinculado. 
É por isso que grande parte das constituições modernas proíbe o mandato imperativo ou vinculado 
como a Italiana (art. 67), a Francesa (art. 27), a Espanhola (art. 67) a da Alemanha Federal (art. 38) e 
a Peruana (art. 176) dentre outras. 
Essa discussão que marcou um dos debates mais célebres da Assembleia Constituinte Francesa de 
1791, e da qual triunfou a tese de que o deputado é o representante da nação, é resumida por 
BOBBIO: 
“as democracias representativas que conhecemos são democracias nas quais por representante 
entende-se uma pessoa que tem duas características bem estabelecidas: 
a) na medida em que goza da confiança do corpo eleitoral, uma vez eleito, não é mais responsável 
perante os próprios eleitores e seu mandato, portanto, não é revogável; 
b) não é responsável perante os seus eleitores exatamente porque é convocado a tutelar os 
interesses gerais da sociedade civil e não os interesses particulares desta ou daquela categoria” 
(Futuro da Democracia, os, cit. p.47). 
Não se pode querer transformar o deputado em Vereador Federal, vinculando-o a um determinado 
distrito. 
Nos países onde é adotado, como a Inglaterra, o voto distrital tem constituído enormemente para a 
deformação da representação e da vontade popular, deixando ponderáveis segmentos da população 
sem representantes, sendo responsável pela apatia política em muitos países europeus. De outro 
lado, através do voto distrital a representação não corresponde à votação, sendo comum partidos 
com 40% de a votação obterem 60% ou mais da representação. 
De outro lado, como a ampliação da democracia exige um regime de pluralismo partidário, e estes 
convertidos em correias de transmissão das demandas sociais, o regime distrital, importando no 
abandono dos votos dos partidos minoritários nos diversos distritos, importa no sufocamento dessas 
minorias, levando ao sistema concentrador do bipartidarismo. 
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Os argumentos em favor do voto distrital como forma de evitar os abusos do poder econômico nas 
eleições não procedem por que é muito mais fácil o domínio econômico num distrito de que num 
Estado. 
Com o voto distrital os prejudicados são os pequenos partidos e as minorias, que não se verão 
representados politicamente. 
Entendo que a representação deve corresponder exatamente à manifestação do corpo eleitoral, para 
que a Câmara espelhe com absoluta fidelidade o pluralismo da sociedade. Nessa linha, introduzo 
uma inovação, no sentido de que sejam aproveitadas as sobras eleitorais nas diversas 
circunscrições, em favor de todos os partidos políticos. Por essa inovação, o eleitor não se sentirá 
fraudado, pois o seu voto será aproveitado pelos candidatos do partido, ou na circunscrição eleitoral 
(Estados, Distrito Federal e Territórios) ou a nível nacional. Com isto fortalecem-se os partidos 
políticos. A regulamentação foi atribuída a Lei Complementar. 
Sugiro a criação de uma Comissão Permanente do Congresso Nacional, composta em 2/3 por 
deputados e 1/3 por senadores, com funções especificas de substituir as duas câmaras no período de 
suspensão das suas atividades. Com a ampliação das funções do Poder Legislativo, este deve 
manter-se permanentemente atuante no acompanhamento da vida política e econômica nacional, e 
na fiscalização e controle de governo. Em casos excepcionais, a Comissão permanente convoca 
extraordinariamente o Congresso. 
Sugiro igualmente o término dos longos recessos parlamentares, que pelas razoes apontadas, não se 
compadece com um Congresso que incorpora a vida política nacional. Suas sessões seriam 
suspensas de 15 de dezembro a 31 de janeiro. 
Visando permitir aos parlamentares contatos com suas bases, propondo a faculdade de se 
licenciarem pelo período de 30 dias, sem prejuízo dos seus vencimentos, com isto evitando-se o 
recesso de meio de ano, quanto muitos aproveitam esse período para esta atividade. 
Estas sugestões não esgotam a organização do Poder Legislativo, que se completam com outras 
disposições regulamentares e principalmente com a organização do governo, do judiciário e do 
sistema eleitoral e partidário. A preocupação central é abrir o debate em torno da consolidação e 
aprofundamento da democracia, e num movimento de ruptura, e permitir o controle do Estado pela 
sociedade. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00948 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se, no art. 4o. do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Art. 4o. .......................... 
I - autorização, especificada, para quaisquer  
contribuições, transferências ou empréstimos  
subsidiados a Estados e Municípios. 
Justificativa 
Apesar da competência constitucional do Congresso, já prevista na atual constituição, de legislar 
sobre orçamento, o Poder Executivo continua com o poder discricionário de transferir recursos da 
União para Estados e Municípios, O fortalecimento do Legislativo exige a aprovação destas 
transferências pelo Congresso. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00982 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:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 4o. do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Art. 4o. - ..................................  
I - autorização para celebração de convênios  
e acordos para execução de leis, serviços e obras  
federais; 
Justificativa 
A celebração de convênios tem sido uma das formas utilizadas pelo Poder Executivo para distorcer a 
execução orçamentaria.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00990 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 número V do art.  
4o. do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Art. 4o. - ............................................  
V - criação e transformação de cargos,  
funções e empregos públicos e fixação da  
respectiva remuneração e critérios de provimento  
ressalvado o disposto nos arts. ...  
IX - organização administrativa e judiciária  
da União e dos Territórios. 
Justificativa 
Trata-se de reforçar a capacidade de controle do Poder Legislativo sobre a administração. A 
expressão "cargos, funções e empregos públicos" em lugar de "cargos públicos", na alínea V, visa 
coibir abusos na contratação de servidores não estatutários, até hoje excluída da apreciação do 
Poder Legislativo. Vai no mesmo sentido a inclusão da União na alínea IX. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:01021 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA No.  
O art. 4o. do anteprojeto da Subcomissão do  
Poder Legislativo terá a seguinte redação:  
SEÇÃO 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO  
Art. 4o. Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
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todas as matérias de competência da União, especialmente:  
I - tributos, arrecadação e distribuição de  
rendas; II - orçamento anual e plurianual;  
abertura e operação de crédito; dívida pública;  
emissões de curso forçado;  
III - fixação dos efetivos das Forças Armadas  
para o tempo de paz;  
IV - planos e programas nacionais e regionais  
de desenvolvimento;  
V - criação de cargos públicos e fixação dos  
respectivos vencimentos;  
VI - limites do território nacional, espaço  
aéreo e marítimo; bens do domínio da União;  
VII - transferência temporária da sede do  
Governo Federal;  
VIII - concessão de anistia;  
IX - organização administrativa e judiciária  
dos Territórios.  
Parágrafo único. As matérias, que não se  
incluam no domínio normativo da lei, estão  
sujeitas à disciplina regulamentar autônoma do  
Presidente da República. 
Justificativa 
Esta emenda, após enumerar as matérias submetidas à competência do Congresso Nacional, institui 
os regulamentos autônomos ou independentes, ao dispor que os temas, que não se incluam no 
domínio normativo da lei; ficam sujeitos ao poder regulamentar do Presidente da República. 
Torna-se possível, desse modo, bem delimitar os campos de incidência da lei e do regulamento. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:01078 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:   
   Dê-se ao inciso IX do art. 4o. do anteprojeto  
da Subcomissão do Poder Legislativo a seguinte redação:  
IX - Organização judiciária do Distrito  
Federal e administrativa e judiciária dos Territórios. 
Justificativa 
A especificidade do Distrito Federal como sede da Capital da União acarreta para o Legislativo 
Federal, a responsabilidade de prover sua própria sede de instâncias judiciárias independentes e que 
não onerem a administração local. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01244 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Suprima-se o item VIII do artigo 4o. do  
Relatório Final da Subcomissão do Poder Legislativo: 
Justificativa 
A concessão da anistia é de competência exclusiva do Congresso Nacional e independe de sanção 
ou veto Presidencial. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
  EMENDA:01411   REJEITADA 
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.  4o.  a seguinte redação: 
Art. 4o. - Cabe a Câmara dos Deputados, com a sanção do Presidente da  República,  dispor  sobre 
todas as matérias de competência da União. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer: 
  Rejeitada. 

 

FASE E 

Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças - V 
 
EMENDA:00099 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Adite-se, onde couber, ao anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Financeiro o seguinte artigo:  
Art. É competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - legislar sobre matéria financeira, cambial e monetária;  
II - estabelecer as condições e limites e  
autorizar a emissão de moeda e de títulos da  
dívida pública federal, estadual e municipal;  
III - autorizar e aprovar empréstimos,  
operações, acordos e obrigações internas e  
externas de qualquer natureza, contraídas pela  
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e  
pelos Municípios e pelas entidades de sua  
administração, direta e indireta, ou sociedades  
sob seu controle;  
IV - acompanhar e fiscalizar a atividade do  
Governo e da Administração em matéria de política  
monetária, financeira e cambial;  
V - aprovar o orçamento Agregado Anual do  
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Sistema Nacional de Previdência Social;  
VI - instituir Comissão Especial Mista  
Permanente do Sistema Financeiro.  
§ 1o. A Comissão Especial Mista Permanente do  
Sistema Financeiro do Congresso Nacional, por  
iniciativa própria ou por solicitação de um terço  
dos componentes do Senado e Câmara, "ad  
referendum" do Congresso Nacional, poderá  
determinar a sustação temporária ou definitiva de  
deliberações ou decisões do Poder Executivo,  
referidas às políticas monetárias, de crédito e cambial.  
§ 2o. O Congresso terá trinta dias para  
referendar as decisões da Comissão Mista  
Permanente do Sistema Financeiro, de acordo com o  
parágrafo anterior. Decorrido esse período, as  
decisões serão tidas como aprovadas.  
§ 3o. À Comissão Especial Mista Permanente do  
Sistema Financeiro do Congresso nacional incumbirá  
fiscalizar todos os órgãos financeiros do  
Executivo ou a ele ligados. 
Justificativa 
Por delegação de poderes do Congresso Nacional, o Presidente da República assumiu as iniciativas 
de natureza econômico-financeiras. Substabeleceu, por sua vez, esses poderes delegados a 
terceiros. Esses terceiros em sua fúria legiferante, se excederam, e fizeram a inversão de valores em 
nossa estrutura legal. Decretos-leis criaram impostos e empréstimos compulsórios, cobrados no 
decurso do próprio exercício financeiro, quando a praxe, em todos os países civilizados, é a 
cobrança, depois de aprovação legislativa, no exercício financeiro seguinte. Existe a preocupação de 
evitar-se a desestabilização dos orçamentos domésticos e do das empresas, pelo surgimento da 
despesa imprevista, como na resultante do imposto novo e do empréstimo compulsório. Vamos à 
racionalidade, ao bom senso.  
A Nação ignora qual a massa de moeda nacional circulante. Fazem-se emissões com todas as 
características de clandestinidade, não obstante o seu elevado custo social, porque, ao funcionar 
como imposto indireto, se torna, sem dúvida, um dos preponderantes fatores do fato inflacionário. O 
Congresso Nacional, - e, portanto, o povo brasileiro – precisa saber a quantas anda o País, e nada 
deverá ser feito em matéria financeira sem seu acurado estudo e sua autorização legislativa.  
A emenda em epigrafe tem o objetivo de devolver ao Congresso Nacional responsabilidades que são 
suas. 
Parecer:   
   As matérias relativas aos incisos I e II não devem ser de competência exclusiva, pois nesse caso o 
Congresso Nacional "legislaria" através de Decretos Legislativos e/ou Resoluções. Entendemos que a 
Lei deve tratar das matérias referidas.  
O inciso V refere-se a matéria pertinente a Orçamentos Públicos, devidamente considerada nesta 
Comissão.  
Cabe às Casas do Poder Legislativo organizar-se em Comissões Permanentes, de acordo com as 
normas regimentais.  
Portanto, o inciso VI é assunto regimental.  
Como a Emenda faz parte do texto do Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Financeiro, 
sugerimos a leitura do item IV do nosso Substitutivo, onde se analisa o referido Anteprojeto e se 
apresenta, quando é o caso, a nossa alternativa.  
Face ao exposto, somos pela aprovação parcial da Emenda do ilustre Constituinte. 
 
     
   EMENDA:00131 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Eliminem-se os seguintes dispositivos do Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e  
Fiscalização Financeira: §§ 1o, 2o. e 3o. do art. 1o; parágrafo único do art. 3o; art. 4o; art. 7o.  
e seus §§ 1o. e 2o; art. 10 e seus §§; arts. 11 a 18; arts. 21 a 26, 28, 29, 31 e 32. 
Justificativa 
Os dispositivos acima mencionados contêm regências próprias de lei ordinária. É preciso zelar para 
que na futura Constituição não sejam incluídas disposições não fundamentais e que poderão ser 
alteradas mais facilmente para ajustamentos no tempo.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00134 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Anteprojeto do Sistema Financeiro - V-c  
Inclua-se no art. 4o. do Anteprojeto o seguinte parágrafo:  
§ 4o. Os executivos da União, dos Estados e  
Municípios, mensalmente, remeterão ao Congresso  
Nacional informações detalhadas do endividamento  
público, sob pena de crime de responsabilidade. 
Justificativa 
Esta proposição é decorrente da desastrosa política financeira adotada pelos governos passados que 
redundou na astronômica dívida pública, sem uma participação efetiva da sociedade, que está a 
inviabilizar, ou pelo menos dificultar, o desenvolvimento brasileiro.  
Por isso, entendemos que é mais do que necessário que a sociedade, através do Congresso 
Nacional, decida sobre o nível, a oportunidade e conveniência da contratação de novos empréstimos.  
Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria 
evolução econômica-social do País, à qual os fatos específicos relativos ao Sistema Financeiro se 
acham intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00135 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
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Texto:   
   Anteprojeto do Sistema Financeiro  
Inclua-se no art. 4o. do Anteprojeto o  
seguinte item VII:  
I - fixar, por proposta do Presidente da  
República e mediante Decreto Legislativo, limites  
para o endividamento externo e interno da  
Administração Pública direta e indireta,  
decorrente de operações de crédito, emissão ou  
aceite de títulos ou concessão de garantias. 
Justificativa 
A presente sugestão tem por objetivo colocar sob a tutela do Congresso Nacional o nível do 
endividamento público do País.  
Pretende-se, portanto, estabelecer uma sistemática racional de controle das operações de crédito, 
emissão e aceite de títulos, bem como a concessão de quaisquer garantias públicas para o processo 
de endividamento. 
Parecer:   
   A fixação casuística de limites à dívida pública, além de não ser função do Legislativo, não 
assegura a racionalidade da mesma, por impedir a visão do conjunto.  
O Congresso, no exercício de suas atribuições, deve legislar sobre as condições e parâmetros que 
deverão informar o Executivo em suas decisões.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00155 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Ao art. 4o. do Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Financeiro acrescentem-se mais quatro  
parágrafos, nos termos seguintes:  
§ 4o. - O Congresso Nacional terá acesso à  
informação, em caráter permanente, tendo em vista  
o desempenho de suas atribuições e o processo de  
fiscalização da Administração Pública direta e indireta.  
§ 5o. - O Congresso Nacional manterá  
atualizada uma matriz de informações de todos os  
dados sócios-econômicos notadamente das contas públicas.  
§ 6o. - Os executivos da União, dos Estados,  
Municípios e da Administração indireta colocarão à  
disposição do Congresso Nacional todas as suas  
informações e bancos de dados sob pena de crime de responsabilidade.  
§ 7o. - A Lei disporá sobre as informações  
que receberão tratamento especial. 
Justificativa 
Os sistemas políticos modernos têm-se caracterizado pela perda do monopólio parlamentar na 
iniciativa das leis e pela concorrência, senão a liderança do Executivo neste setor.  
Por mais lamentável que seja o fenômeno existente, também nas democracias mais tradicionais e 
desenvolvidas, é de se observar que ele tem contribuído para erigir a função de controle sobre a 
atividade administrativa em tarefa parlamentar primordial.  
E, se o Legislativo não quiser ser totalmente superado pela mass mídia neste domínio da 
fiscalização, deve assumir esta prerrogativa com conhecimento de causa e volume de informações, 
que lhe é indispensável.  
Dizer que “quem tem a informação tem o poder” significa também que esta superioridade só se 
conserva pela possibilidade de livre acesso às fontes, pela faculdade de estocagem, retenção e 
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manipulação dos dados, pela habilidade dos detentores da documentação em utilizá-la de maneira 
oportuna e eficiente. 
Já se disse, que, para que uma informação seja útil aos parlamentares, deve ser diversificada em 
suas fontes, completa, aprofundada, exaustiva, matizada, segura, confiável, rigorosa, precisa e 
objetiva, ao mesmo tempo em que necessita ser rapidamente assimilável para tornar-se politicamente 
vantajosa.  
Os políticos têm percebido que só a Informática permite colocar à disposição das assembleias uma 
massa considerável de dados, permitindo, além disso, uma pesquisa ativa da informação. 
No mundo moderno não pode mais o Legislativo contentar-se com a mera informação concedida, 
espontânea ou requerida, do Executivo. Canais de passagem obrigatórios das informações mais 
importantes, as autoridades governamentais têm sido avaras na sua difusão, colocando os 
parlamentares em situação de dependência por rotularem de “sigilosos” muitos documentos cuja 
posse lhes é assegurada.  
A pretendida transparência da Administração requer uma mudança de comportamento e exige que se 
faça da publicidade a regra; e do sigilo, a exceção. 
Pretendemos que o Legislativo pátrio mantenha atualizada uma matriz de informações sobre a 
situação socioeconômica, notadamente das contas públicas.  
Julgamos que os Executivos da União, dos Estados e Municípios, bem como as empresas estatais, 
públicas e assemelhadas devem ser obrigadas a colocar à disposição do Congresso Nacional todas 
as informações e bancos de dados que possuírem. 
Compreendendo que o direito à informação é condição prévia a qualquer controle, muitos políticos 
modernos exterminaram o princípio do sigilo administrativo, que acobertara as autoridades 
governamentais no estrito e estéril regime de separação dos poderes, diante da ação investigadora 
ou inquisitorial dos parlamentares, da imprensa e de outros cidadãos mais ativos e participantes.  
Até recentemente, as regras de acesso direto às informações eram extremamente restritivas em 
muitos países, mantendo-se ao Governo um poder discricionário no tocante à comunicação ou não 
de documentos relativamente aos quais a lei não impunha nenhuma obrigação de difusão.  
Estamos pleiteando apenas o que nos é indispensável para exercer com probidade e eficiência a 
fiscalização dos atos da Administração Direta e Indireta e bem desempenhar as nossas atividades.  
O que reivindicamos, como intermediários do povo com o Governo, já vem sendo concedido, em 
outros países, não somente aos parlamentares, mas a qualquer indivíduo isoladamente, no gozo da 
cidadania.  
Parecer:   
   O exame da Emenda apresentada pelo nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela, não 
obstante seu alcance e importância, trata de matéria pertinente a outra Comissão, não se 
enquadrando, consequentemente, no conjunto de temas e assuntos financeiros em função dos quais 
se estruturou e se compôs o Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Financeiro.  
Em face do exposto, manifestamo-nos pelo seu encaminhamento à Comissão competente, visto que 
também não se enquadra no âmbito das Subcomissões de Tributos, Participação e Distribuição das 
Receitas e Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.  
Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00161 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   
   Artigo 4o. - .....................  
I - .....................  
II - .....................  
III - ....................  
IV - ....................  
V - ....................  
VI - ...................  
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§ 1o. - ...................  
§ 2o. - O Congresso terá trinta dias para  
referendar as decisões da Comissão Mista  
permanente do Sistema Financeiro, de acordo com o  
parágrafo anterior. Decorrido este período, as  
decisões serão tidas como rejeitadas. 
Justificativa 
A figura do decurso de prazo é por todos abominada e, tem servido a interesses nem sempre 
coincidentes com os do povo brasileiro portanto, na forma como propomos, fica o Congresso 
Nacional obrigado à discussão da matéria e à manifestação pública.  
Parecer:   
   O exame da Emenda apresentada pelo ilustre Constituinte, não obstante os nobres propósitos do 
Autor, levou-nos a concluir que ela não se adequada ao que propomos, relativamente às atribuições 
constitucionais do Poder Legislativo e, mais especificamente à competência exclusiva do Congresso 
Nacional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00174 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso III do  
artigo 4o. do Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Financeiro.  
Art. 4o. .............................................  
I - .............................................  
II - ............................................ 
III - autorizar e aprovar empréstimos, operações, acordos e obrigações internas e externas  
de qualquer natureza, contraídas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. 
Justificativa 
Determinadas operações de crédito externas tais como: crédito de fornecedores, financiamentos de 
importações e outras, realizadas por empresas nacionais como a Petrobrás, Vale do Rio Doce, etc., 
requerem pronta deliberação, não podendo ficar ao aguardo de uma autorização do Congresso, sob 
pena de interromper todo o processo produtivo. 
Parecer:   
   A competência exclusiva do Congresso Nacional nesse caso conforme caput do Artigo 4o. do 
Anteprojeto, não seria conveniente para o pais. Entendemos que, na matéria, a competência do 
Congresso deve ser a de legislar, com a sanção do Presidente da República. Ademais, a lei deve 
fixar os limites globais e condições das operações referidas na Emenda, e não caso a caso.  
Portanto, somos pelo não acolhimento da Emenda do nobre Constituinte.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:00175 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação nos itens I e II do  
art. 4o. do Anteprojeto da Subcomissão Financeira:  
Art. 4o. ..................................................  
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I - Legislar sobre matéria financeira.  
II - Estabelecer as condições, limites e  
autorizar a emissão e títulos da dívida pública  
federal, estadual e municipal. 
Justificativa 
O Congresso Nacional não dispõe de recursos humanos habilitados em legislação cambial e, quanto 
ao assunto de política monetária, é de alçada do Banco Central, de vez que política monetária se 
define como a política que utiliza o Banco Central de manter sob controle a taxa de crescimento da 
oferta de moeda, como instrumento para atingir os objetivos de política econômica global do Governo.  
O ajustamento da liquidez do sistema (expansão ou contração monetária) às reais necessidades da 
economia se processa mediante a manipulação, pelo Banco Central, dos instrumentos clássicos 
monetário, quais sejam: as operações no mercado aberto, a variação na taxa das reservas 
compulsórias dos bancos comerciais, variações nas taxas de redescontos e o controle direto do 
crédito.  
Portanto, cabe ao Banco Central, de acordo com a situação da economia, isto é, se existe um “hiato” 
deflacionário ou inflacionário entre o nível de demanda agregada e o nível de renda de pleno 
emprego, reduzir esta deficiência ou excesso da demanda global, variando o nível de liquidez do 
sistema através dos diversos instrumentos de política acima mencionados, de sua alçada.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojetos da Subcomissão do Sistema Financeiro, tornando-o mais ajustado e consistente.  
Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se reporta, de modo a fazê-lo 
incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pela acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00228 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   Destinada a aperfeiçoar a configuração da Comissão Especial Mista Permanente prevista no  
art. 4o. do Anteprojeto.  
Suprima-se o inciso VI do art. 4o. e seus  
parágrafos, substituindo-se pelo texto de um  
artigo que será o 5o, remunerando-se os seguintes.  
Da Comissão Especial Mista Permanente de Controle Financeiro  
Art. 5o. - Fica instituída, no âmbito do  
congresso Nacional, uma Comissão Mista Especial  
Permanente de Controle Financeiro, composta de  
deputados e senadores na qual estejam  
proporcionalmente representados todos os partidos  
políticos e constituída, na forma e com as  
atribuições e funcionamento, nos termos em que vier  
a estabelecer o Regimento Interno, incluídas mais as seguintes:  
I - Fiscalizar todos os órgãos financeiros  
federais, estaduais ou municipais, ou a eles  
vinculados, sem prejuízo de igual competência  
estabelecida nesta Constituição para outras  
entidades e em normas dos Estados e Municípios  
para suas respectivas jurisdições;  
II - Promover, ad referendum ao Congresso  
Nacional, a sustação temporária ou definitiva de  
atos administrativos dos órgãos submetidos à  
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fiscalização, relacionados com as políticas  
cambial, creditícia e monetária, em desacordo com  
a Lei Orçamentária ou com o Plano de Governo  
aprovado pelo congresso Nacional;  
III - Determinar auditorias, inquéritos e  
investigações para apurar irregularidades,  
favorecimentos ilícitos e outras formas de lesão  
ao interesse público que cheguem ao conhecimento  
de integrantes do Congresso Nacional e determinar  
ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público a  
apuração de responsabilidades civis e penais.  
Parágrafo Único - As deliberações da Comissão  
Mista Especial Permanente de Controle Financeiro  
serão publicados no Diário do Congresso Nacional e  
torna-se-ão definitivas se não houver  
manifestação das duas Casas do Parlamento, em  
sessenta dias determinando a cassação ou suspensão. 
Justificativa 
A fiscalização dos atos do Poder Executivo pelo Congresso Nacional consta já do art. 45 da atual 
Constituição e só recentemente foi regulamentado e instituída uma inócua e inoperante Comissão.  
Suprimindo-se o Conselho Monetário Nacional, órgão responsável pelos numerosos escândalos e 
pelo endividamento monstruoso e imoral a que foi conduzida a União, é necessário configurar mais 
explicitamente o controle do bom funcionamento dos órgãos financeiros pelo Congresso Nacional o 
que certamente desencorajará a prática de peculato a malversações dos dinheiros públicos 
praticados na área financeira.  
A representação de todos os partidos políticos assegurará a transparência das administrações.  
Somente poderá opor-se a esta iniciativa quem estiver empenhado em perpetuar os bimbos armados 
para que a imoralidade administrativa prossiga.  
A presente emenda pretende aperfeiçoar a instituição que o Anteprojeto da Subcomissão do Sistema 
Financeiro houve por bem introduzir no texto constitucional.  
Parecer:   
   O exame de emenda e respectiva justificação, não obstante os nobres propósitos do Autor, levam-
nos a concluir por sua inadequação aos princípios e diretrizes que norteiam a elaboração do 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00274 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 4o. do Anteprojeto "Do Sistema Financeiro" a seguinte redação:  
"Art. 4o. - Compete ao Congresso Nacional,  
com a sanção do Presidente da República, legislar sobre:  
I - matéria financeira, monetária e cambial;  
II - estabelecer as condições e limites e  
autorizar a emissão de moedas e de títulos da  
dívida pública federal, estadual e municipal;  
III - aprovar o Orçamento Agregado Anual do  
Sistema Nacional de Previdência Social". 
Justificativa 
É inconcebível a hipótese de o Congresso Nacional legislar sobre matéria financeira a correlata sem 
a participação do Executivo, assim como é inconcebível o Executivo legislar sobre a mesma matéria 
sem a colaboração do Congresso Nacional.  
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A primeira hipótese foi aventada pelo artigo 4º do Anteprojeto, que ora se altera, ao prever que o 
Congresso Nacional legislará com exclusividade sobre a matérias elencadas (o que quer dizer 
mediante decreto legislativo, sem à participação do Executivo, pois essa espécie normativa prescinde 
a sanção).  
Assim, tendo-se em mente a coparticipação dos organismos estatais no exercício do poder – que é 
uno indivisível – a legislação sobre matéria financeira e orçamentária deve ser elaborada pelo 
Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. 
Com esse intento reformulamos o artigo 4º do Anteprojeto, suprimindo os seus itens III, IV e VI por 
despiciendos. 
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Financeiro, tornando-o mais ajustado e consistente.  
Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se reporta, de modo a fazê-lo 
incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pela acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00355 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Suprima-se os seguinte artigos do Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização  
Financeira: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31 e 32; mais §§ do art. 1o., parágrafo único do art.  
3o., art. 4o., art.7o. e seus §§ 1o. e 2o. e arts. 10 a 18. 
Justificativa 
Os dispositivos mencionados tratam de matéria regível por lei ordinária. Quanto mais detalhes, maior 
a probabilidade de erros, omissões e impropriedades. O anteprojeto chega ao exagero de mencionar 
editais, o que, data vênia, chega a ser ridículo em texto constitucional. Igualmente transposição de 
verbas e outros termos técnicos inconvenientes em texto constitucional.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00387 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 4o. e seus parágrafos, da  
Subcomissão do sistema Financeiro (V.c), a seguinte redação:  
"Art. 4o. Compete exclusivamente ao Congresso  
Nacional acompanhar e fiscalizar a atividade do  
Governo em matéria monetária, financeira e cambial." 
Justificativa 
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O artigo 4º do Anteprojeto inclui, como competência exclusiva do Congresso Nacional, legislar sobre 
matéria financeira; títulos da dívida pública federal, estatal e municipal; autorizar e aprovar 
empréstimos, operações, acordos e obrigações internas e externas de qualquer natureza, contraídas 
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios e pelas entidades de sua 
administração, direta e indireta, ou sociedade sob seu controle; acompanhar política monetária, 
financeira e cambial; aprovar o orçamento agregado anual do sistema nacional da previdência social; 
e instituir comissão do sistema financeiro.  
Desde logo, impõe-se salientar que o Congresso Nacional, na sua competência exclusiva, não 
legisla; simplesmente, pode expedir decretos, os chamados decretos administrativos. Trata-se de, em 
geral, de verdadeira atividade administrativa do Congresso e não de atividade especificamente 
legislativa. As leis do Congresso Nacional, por definição, dependem da sanção do Presidente da 
República ou, em caso de veto, da promulgação do próprio Congresso depois de rejeitado o veto. 
O elenco de atribuições relacionadas no artigo 4º do Anteprojeto, como competência exclusiva do 
Congresso Nacional, em sua grande maioria, diz respeito a matérias próprias de lei, jamais de 
decreto legislativo ou atividade administrativa.  
Por isso, na Emenda ora proposta, procede-se a uma depuração dessas matérias, de sorte que a 
competência exclusiva do Congresso Nacional fica reduzida ao acompanhamento e fiscalização de 
atividade do governo em matéria de política monetária, financeira e cambial.  
A autorização ou aprovação de empréstimos, operações, acordos e obrigações internas e externas 
de qualquer natureza, contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios jamais 
poderia caber ao Congresso Nacional. Nesses casos, a tradição jurídica brasileira recomenda que 
essa atribuição seja conferida ao Senado Federal, instituindo mais adequada para se desincumbir 
dessa função, por representar a federação. Em relação às operações financeiras da própria união, 
deve caber à lei do Congresso Nacional dispor sobre a matéria.  
Constitui impropriedade a inclusão, na competência exclusiva do Congresso Nacional, da atribuição 
para instituir Comissão Especial Mista Permanente do Sistema Financeiro. A criação de comissões 
especializadas no trato das questões afetas à Câmara, ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional 
é matéria a ser regulada nos Regimentos de cada uma das Casas ou no Regimento Comum, 
conforme o caso, por sinal, tal, é o tratamento dado a essa Comissão nos parágrafos do artigo 4º, 
tantas são as suas atribuições administrativas, que mais lógico seria reservar essas funções ao 
Governo e não assumir o Parlamento a tarefa. A este cabe fiscalizar a política governamental, com o 
auxílio do Tribunal de Contas.  
Quanto às demais matérias não comentadas, devem elas constar do dispositivo que atribui ao 
Congresso Nacional editar leis.  
Essas, as razões da Emenda ora proposta.  
Parecer:   
   O exame da emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, levaram-nos a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do anteprojeto da 
Subcomissão do Sistema Financeiro, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00408 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   I - O artigo 4o. do Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Financeiro, da Assembléia  
Constituinte, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 4o. - Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União, especialmente:  
I - matéria financeira, cambial e monetária;  
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II - limites para a emissão de moeda, e para a dívida mobiliária federal;  
III - limites globais e condições para:  
a) as operações de crédito externo e as de crédito interno da União;  
b) as operações de crédito externo e interno  
das autarquias federais, bem assim para as  
relativas à concessão de garantias;  
c) a concessão de garantia do Tesouro  
Nacional em operações de crédito externo dos  
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, das  
Autarquias e empresas públicas federais, estaduais  
e Municipais e das sociedades sob controle  
acionário, direto ou indireto, daqueles entes, e  
bem assim nos casos de relevante interesse social  
ou econômico nacional a outras pessoas jurídicas  
de direito provado;  
d) a concessão de garantia do Tesouro  
Nacional em operações de crédito interno das  
autarquias e empresas públicas federais e das  
sociedades sob controle acionário, direto ou  
indireto, da União.  
Parágrafo único - É vedada à União, às  
sociedades sob seu controle acionário direto ou  
indireto, às autarquias, empresas públicas  
federais e às fundações instituídas ou mantidas  
pelo Poder Público Federal, realizar, sem prévia  
autorização do Congresso Nacional, qualquer tipo  
de operação cujo rendimento seja inferior ao custo  
da dívida pública mobiliária federal."  
II - Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão  
do Sistema Financeiro, da Assembléia Nacional  
Constituinte, o seguinte artigo:  
Art. - Compete ao Senado Federal:  
I - estabelecer, por proposta do Presidente  
da República, limites para a dívida mobiliária dos  
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  
II - estabelecer limites e condições para as  
operações de crédito externo, bem assim para as de  
crédito interno, dos Estados, do Distrito Federal,  
dos Municípios, e respectivas autarquias, empresas  
públicas e sociedades sob controle acionário  
direto ou indireto dessas unidades, ouvido o Poder  
Executivo Federal;  
III - aprovar a escolha do Presidente do  
Banco Central do Brasil, que terá mandato por  
prazo igual, mas não coincidente ao Presidente da  
República, dentre brasileiros natos de ilibada  
reputação e notável saber em assuntos econômico-  
financeiros, bem assim deliberar sobre a sua  
destituição, por proposta do Presidente da República." 
Justificativa 
O endividamento do setor público deve ser encarado como necessário ao custeio de programas de 
interesse público autorizados pelo Congresso Nacional. Assim, parece-nos mais importante que se 
submeta a debate público o exame da conveniência e oportunidade de realização dos grandes 
projetos.  
De todo o modo, sugerimos a ampliação dos controles do Congresso sobe o endividamento público, 
permitindo-lhe criar condicionamentos à efetivação das operações de crédito da União e de suas 
Autarquias, bem como da de concessão de garantias.  
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A inclusão do parágrafo único consubstancia o atendimento de reclame generalizado da Sociedade, 
de membros desta Assembleia Nacional Constituinte e do próprio Poder Executivo, no sentido de 
submeter à discussão e deliberação do Congresso Nacional, caso a caso, qualquer operação que 
implique em subsídio, isto é, cujo rendimento seja inferior ao custo de captação da dívida pública 
mobiliária federal. 
Fiel a espírito do anteprojeto elaborado pela Subcomissão, respeitando, porém, o sistema bicameral 
sob o qual é exercido o Poder Legislativo, desdobradas foram as matérias contidas anteriormente 
num só bloco, como de competência do Congresso Nacional Assim, as matérias dependentes do 
exame das duas Casas do Legislativo permaneceram na competência do Congresso Nacional, ao 
passo que aquelas de interesse das Unidades Federativas foram transferidas para o Senado Federal.  
Unpende notar, nesse particular, que a redação ora proposta visa a atender as reinvindicações 
dessas Unidades Federadas, no que tange a obtenção de maior grau de autonomia financeira e 
administrativa, verdadeiro dogma do Governo da Nova República e um dos princípios informadores 
dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte.  
Nesse sentido, em relação à dívida mobiliária dos Estados Distrito Federal e Municípios, o Senado 
Federal se circunscreverá a estabelecer apenas os limites, deixando à própria Unidade o 
estabelecimento, dentro das regras de mercado, do prazo de resgate das taxas de juros e demais 
condições aplicáveis.  
Evolução mais significativa apresentar-se na parte concernente às operações de crédito externo e 
interno por eles realizados, que prescindiram do exame a cada caso pelo Senado Federal que, 
simplesmente, ficaria em norma geral, os limites de captação de cada ente federativo bem assim as 
condições gerais de contratação, ouvido o Poder Executivo Federal, para conciliação do 
endividamento global do Estado Federal. Destarte, o exame concreto de cada operação e o controle 
da aplicação dos recursos daí oriundos ficariam a cargo do próprio Legislativo e aos Tribunais ou 
Conselhos de Contas, respectivamente.  
De outra parte, no que tange à aprovação da escolha do Presidente do Banco Central do Brasil, 
também buscou-se preservar a competência inerte a essa Casa do Congresso, à semelhança do que 
acontece no caso dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União e dos 
Chefes de missões diplomáticas de caráter permanente. 
Finalmente, considerando que a matéria tratada no artigo 9º do Anteprojeto da Subcomissão 
encontra-se suficientemente disciplinada no corpo da emenda ao artigo 3º ora submetida à 
consideração de Vossas Excelências sugiro a sua supressão.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Financeiro, tornando-o mais ajustado e consistente.  
Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se reporta, de modo a fazê-lo 
incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pela acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00409 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 4o. e seus parágrafos, do Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Financeiro,  
da Assembléia Nacional Constituinte. 
Justificativa 
O artigo 4º do Anteprojeto em exame atribui, ao Congresso Nacional, poderes para determinar a 
sustação de decisões do Poder Executivo nas áreas das políticas monetárias, creditícias e cambial e 
propõe, para tanto, a criação da Comissão Mista Permanente, cujas atribuições são detalhadas nos 
parágrafos 1º, 2 º e 3º.  
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Ressalte-se desde logo a impropriedade de se tratar, no texto constitucional, matéria atinente ao 
disciplinamento da forma como se organizará o Congresso Nacional, para cumprir sua missão 
constitucional.  
A criação de comissões especializadas no trato das questões afetas à Câmara dos Deputado, ao 
Senado Federal ou ao Congresso Nacional é matéria a ser regulada nos Regimentos de cada uma 
das Casas ou Regimento Comum, conforme o caso.  
A Constituição que estamos a redigir e que se pretende seja duradoura, não pode descer a tais 
detalhes. 
Deve a constituição, no entender da maioria dos especialistas, traçar as regras gerais e as normas 
que informarão a ação do Congresso, do Presidente, do Governo, da Administração dos Tribunais e 
dos Juízes, na condução dos negócios públicos. 
Isto posto, e examinado o artigo em foco quanto ao mérito, entendemos que a tarefa política bem 
como as atividades de fiscalização, seja em regimes presidencialistas, seja em regimes 
parlamentaristas, incumbem ao Governo, no âmbito do Poder Executivo. 
Aos representantes do povo, divididos em partidos, incumbe definir a composição majoritária que 
deverá conduzir a política do governo.  
É questão pacífica, mormente no Parlamentarismo, deverem os Agentes do Governo e da 
Administração prestar contas de seus atos ao Congresso.  
A condução política do Estado na época atual não pode, a nosso ver, ficar paralisada à espera 
decisão do Congresso. No Estado Social contemporâneo, a maioria parlamentar faz o Governo, 
acompanhar sua atuação e, caso retire sustentação, debrua-o, e o substituir por outro. 
Esta Subcomissão, no período que antecedeu a apresentação do Anteprojeto em exame, ouviu 
representantes dos mais diversos segmentos da sociedade e – se houve uma questão que obteve 
unanimidade – foi a da absoluta necessidade de serem traçadas regras claras e estáveis para o 
sistema financeiro nacional. 
A adoção de medida proposta, a nosso ver, implicaria em se institucionalizar a paralisia no Governo e 
a insegurança no setor privado. 
Assim, submetemos à consideração desta Comissão a presente emenda supressiva.  
Ademais, a estrutura funcional de um governo, fiel à célere proposição de Montesquieu e 
hodiernamente consagrada em todos os países democráticos, presume a tripartição de suas funções 
em executiva, legislativa e judiciária.  
No Brasil, desde a Constituição do Império, de 25 de março de 1824, a independência e harmonia 
dos Poderes é princípio consagrado.  
No tocante aos seus parágrafos, cria-se, como dito, pelos poderes que são atribuídos à Comissão 
Mista Permanente do Sistema Financeiro – sugestão temporária ou definitiva e fiscalização dos atos 
e dos órgãos financeiros do Poder Executivo ou a ele legados – sistemática que, a um só tempo, 
invade área especifica do: 

a) Poder Executivo – porque os atos inerentes às políticas monetária, de crédito e cambial são, 
em verdade, decisões relativas à gestão da coisa pública, cujos excessos ou ilegalidades 
podem ser escoimados mediante ação popular ou mandados de segurança, por exemplo. 
A avaliação política desses atos e os seus limites hão de ser feitos por ocasião do 
desenvolvimento do processo legislativo concernente à lei que os autorizar, e não no 
momento de sua execução; 

b) Poder Judiciário – a quem ontologicamente é atribuído o controle da legalidade, porque tal 
controle seria intrínseco ao ato da Comissão que determinasse a sustação do ato ou 
deliberação do Executivo. Por outro lado, ainda que se admitisse sofismática a adoção dessa 
premissa, presente estaria, a todo instante, o conflito com o Poder Judiciário, vez que nessa 
hipótese, o ato da Comissão estaria sujeito, como dito, ao controle de legalidade; 

c) Poder Legislativo – posto que estaria reduzido as atribuições do próprio Tribunal de Contas 
da União, que é o órgão do Congresso Nacional encarregado do controle externo das 
despesas realizadas pelo Executivo (órgãos e entidades), podendo, inclusive, determinar a 
sustação do ato que reputar ilegal. 

Parecer:   
   O exame da emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, levaram-nos a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do anteprojeto da 
Subcomissão do Sistema Financeiro, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
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para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00452 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "Aditiva"  
Art. 1o. - ..................................  
..................................................  
III - Legislar, regulamentando, sobre matéria  
financeira, cambial e monetária, suas instituições  
e operações.  
Art. 4o. - É da competência exclusiva do  
Congresso Nacional.  
..................................................  
..................................................  
I - Legislar sobre o Sistema financeiro,  
cambial e monetário. 
Justificativa 
A emenda aditiva visa aperfeiçoar o texto já que no art. 1º do anteprojeto compete a União Legislar 
sobre o sistema monetário e financeiro e em seguida no item I, do art. 4º dá como competência 
exclusiva do Congresso Nacional legislar sobre matéria do mesmo fim. Creio que cabe a União, 
dentro do espírito do assunto em questão, legislar regulamentando. Regulamentando o que? O dia-a-
dia das questões financeiras monetárias e cambiais. O sistema sim que é maior do que as matérias 
deve ser exclusivo do Congresso.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Financeiro, tornando-o mais ajustado e consistente.  
Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se reporta, de modo a fazê-lo 
incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pela acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00501 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Nos termos do art. 18, do Regimento Interno  
da Assembléia Nacional Constituinte, suprima-se o  
inciso VI, do art. 4o. do anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Financeiro. 
Justificativa 
O inciso VI do referido Artigo do Anteprojeto institui uma Comissão Especial Mista Permanente do 
Sistema Financeiro no Congresso Nacional. Os parágrafos 1º, 2º e 3º conferem poderes especiais a 
esta Comissão.  
Entendemos que a norma constitucional, segundo a qual o Poder Legislativo organizar-se-á em 
Comissões Permanentes para o desempenho de suas funções, será assegurada naquele capitulo. 
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Por outro lado, as atribuições de cada Comissão Permanente no Congresso são definidas pelo 
Regimento Interno de cada Casa, e no caso de Comissão Mista, no Regimento Comum. 
A matéria, portanto, é de natureza regimental. Assim, propomos a supressão do inciso referido. 
Parecer:   
   O exame da emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, levaram-nos a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do anteprojeto da 
Subcomissão do Sistema Financeiro, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00514 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Eliminem-se os seguintes dispositivos do Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e  
Fiscalização Financeira: §§ 1o., 2o. e 3o. do art. 1o.; parágrafo único do art. 3o.; art. 4o.; art.  
7o. e seus §§ 1o. e 2o.; art. 8o. e seus §§; art. 10 e seus §§; arts. 11 a 18; arts. 21 a 26, 28,  
29, 31, 32 e 33. 
Justificativa 
Os dispositivos mencionados tratam de assuntos próprios e lei ordinária, salvo o art. 33, que fere a 
autonomia dos Estados, aos quais deve ser reconhecido o direito e criar o sistema que considerem 
mais produtivo para a fiscalização de competência das respectivas Assembleias Legislativas, 
enquanto que o art. 8º, inconvenientemente, fixa prazos diferentes para a sansão e o veto da lei de 
orçamento.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00548 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda  
Dê-se ao artigo 4o. do Anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Financeiro a seguinte redação:  
"Art. 4o. - Compete exclusivamente ao  
Congresso Nacional acompanhar e fiscalizar a  
atividade do Governo e da Administração em matéria  
de política monetária, financeira e cambial.  
Art. 5o. - Cabe ao Congresso Nacional  
legislar sobre todas as matérias de competência da  
União, especialmente:  
I - matéria financeira, cambial e monetária,  
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instituições financeiras e suas operações;  
II - normas gerais de direito financeiro;  
III - captação e segurança de poupança popular;  
IV - limites para emissão de moeda e para o  
montante da dívida mobiliária federal;  
V - limites e condições para as operações de  
crédito externo e interno da União e de suas autarquias;  
VI - limites e condições para a concessão de  
garantia do Tesouro Nacional em operação de  
crédito externo e interno;  
Art. 6o. Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - estabelecer na forma prevista em lei  
complementar, limites para o montante da dívida  
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  
II - estabelecer limites e condições para as  
operações de crédito externo, bem assim para as de  
crédito interno dos Estados, do Distrito Federal,  
dos Municípios, e respectivas autarquias, empresas  
públicas e sociedades sob controle acionário  
direto ou indireto dessas unidades, ouvido o Poder Executivo Federal;  
III - aprovar a escolha do Presidente e  
Diretores do Banco Central do Brasil, e deliberar  
sobre a sua exoneração, na forma prevista no  
artigo 9o. parágrafo 4o." 
Justificativa 
O inciso VI e os parágrafos do Artigo 4º atribuem ao Congresso Nacional, poderes para determinar a 
sugestão de decisões do Poder Executivo nas áreas das políticas monetárias, creditícias e cambial e 
propõe para tanto, a criação da Comissão Mista Permanente, cujas atribuições são detalhadas nos 
parágrafos 1º, 2º e 3º. 
Ressalte-se desde logo a impropriedade de se tratar, no texto constitucional, matéria atinente ao 
disciplinamento da forma como se organizará o Congresso Nacional, para cumprir sua missão 
constitucional.  
A criação de comissões especializados no trato das questões afetadas à Câmara dos Deputados, ao 
Senado Federal ou ao Congresso Nacional é matéria a ser regulada nos Regimentos de cada uma 
das Casas ou no Regimento Comum, conforme o caso.  
A Constituição que estamos a redigir e que se pretende seja duradoura, não pode descer a tais 
detalhes.  
Deve a Constituição, no entender da maioria dos especialistas, traçar as regras gerais e as normas 
que informação a ação do Congresso, do Presidente, do Governo, da Administração dos Tribunais e 
dos Juízes, na condução dos negócios públicos.  
Isto posto, examinando o artigo em foco ao mérito, entendemos que a tarefa de traçar políticas bem 
como as atividades de fiscalização, seja em regiões presidencialistas, seja em regimes 
parlamentarista, incubem ao Governo, no âmbito do Poder Executivo. 
Aos representantes do povo, divididos em partidos, incumbe definir a composição majoritária que 
deverá conduzir a política do governo.  
É questão pacífica, mormente ao parlamentarismo, deverem os Agentes do Governo e da 
Administração prestar contas de seus atos ao Congresso.  
A Condução política do Estado na época atual não pode, a nosso ver, ficar paralisada à espera de 
decisão do Congresso. No Estado Social contemporâneo, a maioria parlamentar faz o Governo, 
companha sua atuação e, caso retire sua sustentação, derruba-o, e o substitui por outro. 
Esta Subcomissão, no período que antecedeu a apresentação do Anteprojeto em exame, ouviu 
representantes dos mais diversos segmentos da sociedade e – se houve uma questão que obteve 
unanimidade – foi a da absoluta necessidade de serem traçadas regras claras e estáveis para o 
sistema financeiro nacional.  
A adoção de medida proposta, a nosso ver, implicaria em se institucionalizar a paralisia no Governo e 
a insegurança no setor privado.  
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Ademais, a estrutura funcional de um governo, fiel à célere proposição de Montesquieu e 
hodiernamente consagrada em todos os países democráticos presume a tripartição de suas funções 
em executiva, legislativa e judiciária.  
No Brasil, desde a Constituição do Império, de 25 de março de 1824, a independência e harmonia 
dos Poderes é princípio consagrado. 
No tocante aos seus parágrafos, cria-se, como dito, pelos poderes que são atribuídos à Comissão 
Mista Permanente do Sistema Financeiro – sugestão temporária ou definitiva e fiscalização dos atos 
e dos órgãos financeiros do Poder Executivo ou a ele ligados – sistemática que, a um só tempo, 
invade áreas especifica do: 

a) Poder Executivo – porque os atos inerentes às políticas monetária, de crédito e cambial são, 
em verdade, decisões relativas à gestão da coisa pública, cujos excessos ou ilegalidades 
podem ser escoimados mediante ação popular ou mandados de segurança, por exemplo. A 
avaliação política desses atos e os seus limites não de ser feitos por ocasião do 
desenvolvimento do processo legislativo concernente a lei que os autorizar, e não no 
momento de sua execução; 

b) Poder Judiciário – a quem ontologicamente é atribuído o controle da legalidade, porque tal 
controle seria em intrínseco ao ato da Comissão que determinasse a sustação do ato ou 
deliberação do Executivo. Por outro lado, ainda que se admitisse sofisma a adoção dessa 
premissa presente estaria, a todo instante, o conflito com o Poder Judiciário, vez que nessa 
hipótese, o ato da Comissão estaria sujeito, como dito, ao controle da legalidade;  

c) Poder Legislativo – posto que estaria reduzindo as atribuições do próprio Tribunal de Contas 
da União, que é o órgão do Congresso Nacional encarregado do controle externo das 
despesas realizadas pelo Executivo (órgãos e entidades), podendo, inclusive, determinar a 
sustação do ato que reputar ilegal. 

O endividamento do setor público deve ser encarado como necessário ao custeio de programas 
de interesse público autorizados pelo Congresso Nacional. Assim, parece-nos mais importante 
que se submeta ao debate público o exame da conveniência e oportunidade de realização dos 
grandes projetos. 
De todo modo, sugerimos a ampliação dos controles do Congresso sobre o endividamento 
público, permitindo-lhe criar condicionamentos a efetivação das operações de crédito da União e 
de suas Autarquias, bem como da concessão de garantias. 
Fiel ao espirito do anteprojeto elaborado pela Subcomissão, respeitando, porém, o sistema 
bicameral sob o qual é exercido o Poder Legislativo, desdobradas foram as matérias contidas 
anteriormente num só bloco, como de competência do Congresso Nacional. Assim, as matérias 
dependentes do exame das duas Casas do Legislativo permaneceram na competência do 
Congresso Nacional, ao passo que aquelas de interesse das Unidades Federativas foram 
transferidas para o Senado Federal.  
Impende notar, nesse sentido particular, que a redação ora proposta visa atender as 
reivindicações dessas Unidades Federadas, no que tange a obtenção de maior grau de 
autonomia financeira e administrativa, um dos princípios informadores dos trabalhos da 
Assembleia Nacional Constituinte.  
Nesse sentido, em relação à dívida mobiliária dos Estados, Distrito Federal e Municípios, o 
Senado Federal se circunscreverá a estabelecer apenas os limites, deixando a própria Unidade o 
estabelecimento dentro das regras de mercado do prazo de resgate, das taxas de juros e das 
demais condições aplicáveis.  
Evolução maios significativa apresenta-se na parte concernente as operações de crédito externo 
e interno por eles realizados, que prescindiriam do exame a cada caso pelo Senado Federal que, 
simplesmente, fixaria na norma geral, os limites de captação de cada ente federativo bem assim 
as condições gerais de contratação, ouvindo o Poder Executivo Federal, para conciliação do 
endividamento global do Setor Público. Destarte, o exame concreto de cada operação e o 
controle da aplicação dos recursos daí oriundos ficariam a cargo dos próprios Legislativos e dos 
Tribunais de Contas, respectivamente. 
De outra parte, no que tange à aprovação da escolha do Presidente do Banco Central do Brasil, 
também buscou-se preservar a competência inerente a essa Casa do Congresso, a semelhança 
do que acontece no caso dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da 
União e dos Chefes de missões diplomáticas de caráter permanente. 

Parecer:   
   O exame da emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, levaram-nos a 
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concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do anteprojeto da 
Subcomissão do Sistema Financeiro, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00559 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 4o. e seus parágrafos, do  
Anteprojeto da Comissão V.c, da Assembleia Nacional Constituinte. 
Justificativa 
O artigo 4º do Anteprojeto em exame atribui, ao Congresso Nacional, poderes para determinar a 
sustação de decisões do Poder Executivo nas áreas das políticas monetárias, creditícias e cambial e 
propõe, para tanto, a criação da Comissão Mista Permanente, cujas atribuições são detalhadas nos 
parágrafos 1º, 2º e 3º. 
Ressalte-se desde logo a impropriedade de se tratar, no texto constitucional, matéria atinente ao 
disciplinamento da forma como se organizará o Congresso Nacional, para cumprir sua missão 
constitucional.  
A criação de comissões especializados no trato das questões afetadas à Câmara dos Deputados, ao 
Senado Federal ou ao Congresso Nacional é matéria a ser regulada nos Regimentos de cada uma 
das Casas ou no Regimento Comum, conforme o caso.  
A Constituição que estamos a redigir e que se pretende seja duradoura, não pode descer a tais 
detalhes.  
Deve a Constituição, no entender da maioria dos especialistas, traçar as regras gerais e as normas 
que informação a ação do Congresso, do Presidente, do Governo, da Administração dos Tribunais e 
dos Juízes, na condução dos negócios públicos.  
Isto posto, examinando o artigo em foco ao mérito, entendemos que a tarefa de traçar políticas bem 
como as atividades de fiscalização, seja em regiões presidencialistas, seja em regimes 
parlamentarista, incubem ao Governo, no âmbito do Poder Executivo. 
Aos representantes do povo, divididos em partidos, incumbe definir a composição majoritária que 
deverá conduzir a política do governo.  
É questão pacífica, mormente ao parlamentarismo, deverem os Agentes do Governo e da 
Administração prestar contas de seus atos ao Congresso.  
A Condução política do Estado na época atual não pode, a nosso ver, ficar paralisada à espera de 
decisão do Congresso. No Estado Social contemporâneo, a maioria parlamentar faz o Governo, 
companha sua atuação e, caso retire sua sustentação, derruba-o, e o substitui por outro. 
Esta Subcomissão, no período que antecedeu a apresentação do Anteprojeto em exame, ouviu 
representantes dos mais diversos segmentos da sociedade e – se houve uma questão que obteve 
unanimidade – foi a da absoluta necessidade de serem traçadas regras claras e estáveis para o 
sistema financeiro nacional.  
A adoção de medida proposta, a nosso ver, implicaria em se institucionalizar a paralisia no Governo e 
a insegurança no setor privado.  
Ademais, a estrutura funcional de um governo, fiel à célere proposição de Montesquieu e 
hodiernamente consagrada em todos os países democráticos presume a tripartição de suas funções 
em executiva, legislativa e judiciária.  
No Brasil, desde a Constituição do Império, de 25 de março de 1824, a independência e harmonia 
dos Poderes é princípio consagrado. 
No tocante aos seus parágrafos, cria-se, como dito, pelos poderes que são atribuídos à Comissão 
Mista Permanente do Sistema Financeiro – sugestão temporária ou definitiva e fiscalização dos atos 
e dos órgãos financeiros do Poder Executivo ou a ele ligados – sistemática que, a um só tempo, 
invade áreas especifica do: 
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a) Poder Executivo – porque os atos inerentes às políticas monetária, de crédito e cambial são, 
em verdade, decisões relativas à gestão da coisa pública, cujos excessos ou ilegalidades 
podem ser escoimados mediante ação popular ou mandados de segurança, por exemplo. A 
avaliação política desses atos e os seus limites não de ser feitos por ocasião do 
desenvolvimento do processo legislativo concernente a lei que os autorizar, e não no 
momento de sua execução; 

b) Poder Judiciário – a quem ontologicamente é atribuído o controle da legalidade, porque tal 
controle seria em intrínseco ao ato da Comissão que determinasse a sustação do ato ou 
deliberação do Executivo. Por outro lado, ainda que se admitisse sofismar a adoção dessa 
premissa presente estaria, a todo instante, o conflito com o Poder Judiciário, vez que nessa 
hipótese, o ato da Comissão estaria sujeito, como dito, ao controle da legalidade;  

c) Poder Legislativo – posto que estaria reduzindo as atribuições do próprio Tribunal de Contas 
da União, que é o órgão do Congresso Nacional encarregado do controle externo das 
despesas realizadas pelo Executivo (órgãos e entidades), podendo, inclusive, determinar a 
sustação do ato que reputar ilegal. 

A propósito, julgamos oportuno lembrar a lição de Montesquieu, que já no século XVII afirmaria: 
“onde o mesmo órgão fizer lei e aplicar a lei, haverá tirania”. 
Essas os motivos que nos levam a propor a presente emenda supressiva à elevada consideração 
desta Comissão.  
Parecer:   
   O exame da emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, levaram-nos a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do anteprojeto da 
Subcomissão do Sistema Financeiro, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00564 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 4o. do Anteprojeto da  
Subcomissão do Sistema Financeiro a seguinte redação:  
"Art. 4o. - Compete exclusivamente ao  
Congresso Nacional acompanhar e fiscalizar a  
atividade do Governo e da Administração em matéria  
de política monetária, financeira e cambial.  
Art. 5o. - Cabe ao Congresso Nacional  
legislar sobre todas as matérias de competência da  
União, especialmente:  
I - matéria financeira, cambial e monetária,  
instituições financeiras e suas operações;  
II - normas gerais de direito financeiro;  
III - captação e segurança de poupança popular;  
IV - limites para emissão de moeda e para o  
montante da dívida mobiliária federal;  
V - limites e condições para as operações de  
crédito externo e interno da União e de suas autarquias;  
VI - limites e condições para a concessão de  
garantia do Tesouro Nacional em operações de  
crédito externo e interno;  
Art. 6o. - Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - estabelecer, na forma prevista em lei  
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complementar, limites para o montante da dívida  
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  
II - estabelecer limites condições para as  
operações de crédito externo, bem assim para as de  
crédito interno dos Estados, do Distrito Federal,  
dos Municípios, e respectivas autarquias, empresas  
públicas e sociedades sob controle acionário  
direto ou indireto dessas unidades, ouvido o Poder  
Executivo Federal;  
III - aprovar a escolha do Presidente e  
Diretores do Banco Central do Brasil, e deliberar  
sobre a sua exoneração. 
Justificativa 
O inciso VI e os parágrafos do Artigo 4º atribuem ao Congresso Nacional, poderes para determinar a 
sugestão de decisões do Poder Executivo nas áreas das políticas monetárias, creditícias e cambial e 
propõe para tanto, a criação da Comissão Mista Permanente, cujas atribuições são detalhadas nos 
parágrafos 1º, 2º e 3º. 
Ressalte-se desde logo a impropriedade de se tratar, no texto constitucional, matéria atinente ao 
disciplinamento da forma como se organizará o Congresso Nacional, para cumprir sua missão 
constitucional.  
A criação de comissões especializados no trato das questões afetadas à Câmara dos Deputados, ao 
Senado Federal ou ao Congresso Nacional é matéria a ser regulada nos Regimentos de cada uma 
das Casas ou no Regimento Comum, conforme o caso.  
A Constituição que estamos a redigir e que se pretende seja duradoura, não pode descer a tais 
detalhes.  
Deve a Constituição, no entender da maioria dos especialistas, traçar as regras gerais e as normas 
que informação a ação do Congresso, do Presidente, do Governo, da Administração dos Tribunais e 
dos Juízes, na condução dos negócios públicos.  
Isto posto, examinando o artigo em foco ao mérito, entendemos que a tarefa de traçar políticas bem 
como as atividades de fiscalização, seja em regiões presidencialistas, seja em regimes 
parlamentarista, incubem ao Governo, no âmbito do Poder Executivo. 
Aos representantes do povo, divididos em partidos, incumbe definir a composição majoritária que 
deverá conduzir a política do governo.  
É questão pacífica, mormente ao parlamentarismo, deverem os Agentes do Governo e da 
Administração prestar contas de seus atos ao Congresso.  
A Condução política do Estado na época atual não pode, a nosso ver, ficar paralisada à espera de 
decisão do Congresso. No Estado Social contemporâneo, a maioria parlamentar faz o Governo, 
companha sua atuação e, caso retire sua sustentação, derruba-o, e o substitui por outro. 
Esta Subcomissão, no período que antecedeu a apresentação do Anteprojeto em exame, ouviu 
representantes dos mais diversos segmentos da sociedade e – se houve uma questão que obteve 
unanimidade – foi a da absoluta necessidade de serem traçadas regras claras e estáveis para o 
sistema financeiro nacional.  
A adoção de medida proposta, a nosso ver, implicaria em se institucionalizar a paralisia no Governo e 
a insegurança no setor privado.  
Ademais, a estrutura funcional de um governo, fiel à célere proposição de Montesquieu e 
hodiernamente consagrada em todos os países democráticos presume a tripartição de suas funções 
em executiva, legislativa e judiciária.  
No Brasil, desde a Constituição do Império, de 25 de março de 1824, a independência e harmonia 
dos Poderes é princípio consagrado. 
No tocante aos seus parágrafos, cria-se, como dito, pelos poderes que são atribuídos à Comissão 
Mista Permanente do Sistema Financeiro – sugestão temporária ou definitiva e fiscalização dos atos 
e dos órgãos financeiros do Poder Executivo ou a ele ligados – sistemática que, a um só tempo, 
invade áreas especifica do: 

a) Poder Executivo – porque os atos inerentes às políticas monetária, de crédito e cambial são, 
em verdade, decisões relativas à gestão da coisa pública, cujos excessos ou ilegalidades 
podem ser escoimados mediante ação popular ou mandados de segurança, por exemplo. A 
avaliação política desses atos e os seus limites não de ser feitos por ocasião do 
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desenvolvimento do processo legislativo concernente a lei que os autorizar, e não no 
momento de sua execução; 

b) Poder Judiciário – a quem ontologicamente é atribuído o controle da legalidade, porque tal 
controle seria em intrínseco ao ato da Comissão que determinasse a sustação do ato ou 
deliberação do Executivo. Por outro lado, ainda que se admitisse sofisma a adoção dessa 
premissa presente estaria, a todo instante, o conflito com o Poder Judiciário, vez que nessa 
hipótese, o ato da Comissão estaria sujeito, como dito, ao controle da legalidade;  

c) Poder Legislativo – posto que estaria reduzindo as atribuições do próprio Tribunal de Contas 
da União, que é o órgão do Congresso Nacional encarregado do controle externo das 
despesas realizadas pelo Executivo (órgãos e entidades), podendo, inclusive, determinar a 
sustação do ato que reputar ilegal. 

O endividamento do setor público deve ser encarado como necessário ao custeio de programas 
de interesse público autorizados pelo Congresso Nacional. Assim, parece-nos mais importante 
que se submeta ao debate público o exame da conveniência e oportunidade de realização dos 
grandes projetos. 
De todo modo, sugerimos a ampliação dos controles do Congresso sobre o endividamento 
público, permitindo-lhe criar condicionamentos a efetivação das operações de crédito da União e 
de suas Autarquias, bem como da concessão de garantias. 
Fiel ao espirito do anteprojeto elaborado pela Subcomissão, respeitando, porém, o sistema 
bicameral sob o qual é exercido o Poder Legislativo, desdobradas foram as matérias contidas 
anteriormente num só bloco, como de competência do Congresso Nacional. Assim, as matérias 
dependentes do exame das duas Casas do Legislativo permaneceram na competência do 
Congresso Nacional, ao passo que aquelas de interesse das Unidades Federativas foram 
transferidas para o Senado Federal.  
Impende notar, nesse sentido particular, que a redação ora proposta visa atender as 
reivindicações dessas Unidades Federadas, no que tange a obtenção de maior grau de 
autonomia financeira e administrativa, um dos princípios informadores dos trabalhos da 
Assembleia Nacional Constituinte.  
Nesse sentido, em relação à dívida mobiliária dos Estados, Distrito Federal e Municípios, o 
Senado Federal se circunscreverá a estabelecer apenas os limites, deixando a própria Unidade o 
estabelecimento dentro das regras de mercado do prazo de resgate, das taxas de juros e das 
demais condições aplicáveis.  
Evolução maios significativa apresenta-se na parte concernente as operações de crédito externo 
e interno por eles realizados, que prescindiriam do exame a cada caso pelo Senado Federal que, 
simplesmente, fixaria na norma geral, os limites de captação de cada ente federativo bem assim 
as condições gerais de contratação, ouvindo o Poder Executivo Federal, para conciliação do 
endividamento global do Setor Público. Destarte, o exame concreto de cada operação e o 
controle da aplicação dos recursos daí oriundos ficariam a cargo dos próprios Legislativos e dos 
Tribunais de Contas, respectivamente. 
De outra parte, no que tange à aprovação da escolha do Presidente do Banco Central do Brasil, 
também buscou-se preservar a competência inerente a essa Casa do Congresso, a semelhança 
do que acontece no caso dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da 
União e dos Chefes de missões diplomáticas de caráter permanente. 

Parecer:   
   O exame da emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, levaram-nos a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do anteprojeto da 
Subcomissão do Sistema Financeiro, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00657 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do art. 4o. do Anteprojeto V-c a seguinte redação:  
"IV - acompanhar e fiscalizar a atividade do  
Governo e da Administração Direta e Indireta em  
matéria de política monetária, financeira e cambial". 
Justificativa 
Julgamos de bom aviso explicitar o alcance da competência do Poder Legislativo também sobre a 
administração indireta federal quanto a questões monetárias, financeiras e cambiais, por entender 
que modernamente o aparelho estatal configura-se por suas ramificações descentralizadas. 
Parecer:   
   Os nobres propósitos do ilustre Constituinte já estão satisfeitos no Anteprojeto da Subcomissão do 
Sistema Financeiro e ajustam-se adequadamente aos princípios e diretrizes adotados para a 
estruturação do Substitutivo.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00659 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VI do art. 4o. do Anteprojeto V-c a seguinte redação:  
"VI - instituir Comissão Especial Mista  
Permanente do Sistema Financeiro e de Fiscalização Orçamentária". 
Justificativa 
Esta emenda objetiva expandir o alcance originalmente ideado para a atuação da Comissão Mista 
Permanente do Sistema Financeiro, atribuindo-lhe também a função de fiscalização orçamentária.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, não obstante os nobres propósitos do Autor, 
levaram-nos a concluir pela sua inadequação aos princípios e diretrizes adotados na estruturação do 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00670 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II do art. 4o. do Anteprojeto V-c a seguinte redação:  
"II - estabelecer as condições e limites e  
autorizar a emissão de moeda e de títulos da  
dívida pública federal, estadual, municipal e do  
Distrito Federal". 
Justificativa 
A presente emenda objetiva incluir o Distrito Federal sob a mesma competência do Poder Legislativo, 
no que concerne a emissão de títulos de sua dívida pública.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
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Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Financeiro, tornando-o mais ajustado e consistente.  
Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se reporta, de modo a fazê-lo 
incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pela acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00779 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda  
O Caput do Art. 3o. passará a ter a seguinte redação:  
"É competência exclusiva do Congresso  
Nacional ouvida a Comissão Especial Mista  
Permanente do Sistema Financeira legislar sobre as  
operações de instituições financeiras de qualquer  
natureza, nacionais e estrangeiras, autorizadas a  
funcionar no país. 
Justificativa 
As operações das instituições financeiras estrangeiras no país não devem ser limitadas 
essencialmente em seus serviços e produtos. As modalidades de operações, captação de depósitos, 
operações passivas e ativas devem ser seguir critérios de reciprocidade de acordo com a 
participação dos bancos brasileiros no exterior. 
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, não obstante os nobres propósitos do Autor, 
levaram-nos a concluir por sua inadequação aos princípios e diretrizes que norteiam a elaboração do 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00816 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda à redação final do anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização  
Financeira.  
Incluindo no art. 4o. o inciso III com a seguinte redação:  
"III - O orçamento das instituições  
financeiras oficiais com demonstrativo dos valores  
dos subsídios, anistias e incentivos concedidos." 
Justificativa 
Neste artigo também é importante destacar em orçamentos, para efeito de apreciação do Tribunal de 
Contas da União, o demonstrativo dos valores que no anteprojeto não explicita.  
Parecer:   
   Compartilhamos da preocupação do eminente autor da Emenda, pela importância do assunto. 
Contudo as normas que compõem a matéria constitucional ora em debate sobre Orçamento e 
Fiscalização Financeiro já atendem aos objetivos da emenda, pois visam de forma implícita, os 
efeitos pretendidos. Torna-se, assim, dispensável a explicitação da norma.  
Pela rejeição.. 
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   EMENDA:00827 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se, como parágrafo 4o. do item VI  
do artigo 4o. do projeto da Subcomissão do Sistema  
Financeiro o que se segue:  
§ 4o. A Comissão Especial Mista Permanente do  
Congresso Nacional fará ampla revisão, até cento e  
oitenta dias após a promulgação desta  
Constituição, de atos, instruções, resoluções,  
portarias e outros instrumentos do Banco Central,  
Conselho Monetário Nacional e Comissão de Valores  
Mobiliários, destinada a mantê-los e extingui-los,  
na medida em que hajam violado disposições  
constitucionais e a legislação vigentes. Caberá às  
empresas ressarcimento dos prejuízos causados a  
sócios e acionistas. 
Justificativa 
Durante a vigência do regime autoritário, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional e a 
Comissão de Valores Mobiliários atentaram, continuadamente, contra a economia e o direito de 
propriedade. A situação perdura na Nova República. São os entulhos dos quais ainda não estamos 
livres. 
Damos como exemplo, dentre os muitos, a Resolução nº 56, de 1º de dezembro de 1986, da 
Comissão (ou Caixa) de Valores Mobiliários, com sede do Rio de Janeiro, segundo a qual as 
empresas de capital aberto poderão reduzir em mil por cento o número de ações ordinárias e 
preferenciais nominativas, com evidente lesão ao direito de propriedade dos acionistas, direito esse 
assegurado pela Constituição Federal, Código Civil, Código Comercial, Código de Processo Civil, 
Código de Processo Penal e Lei das Sociedades Anônimas Beneficiadas pelas medidas, as 
empresas ressarcirão sócios e acionistas dos prejuízos havidos.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, não obstante os nobres propósitos do Autor, levou-
nos a concluir por sua inadequação aos princípios e diretrizes que norteiam a elaboração do 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00858 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão do Sistema Financeiro  
Acresça-se o seguinte parágrafo 4o. ao artigo 4o.:  
§ 4o. - A Comissão Especial Mista Permanente  
do Sistema Financeiro do Congresso Nacional deverá  
ser integrada por, no mínimo, um parlamentar de  
cada partido com representação no Congresso Nacional. 
Justificativa 
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A Comissão Especial Mista Permanente do Sistema Financeiro do Congresso Nacional será um 
instrumento eficaz no sentido de restaurar o verdadeiro papel do Congresso Nacional.  
Isto ocorrerá na medida em que se colocam como suas atribuições a função de fiscalizar todos os 
órgãos financeiros do Executivo ou a ele ligados, bem como de sustar eventuais decisões do Poder 
Executivo que possam vir a aumentar o déficit público.  
Entretanto esta Comissão só cumprirá o seu papel se estiver livre do risco de cair na ditadura do 
partido único, o que só será evitado se a sua composição contemplar as diferentes visões partidárias 
existentes no Congresso Nacional.  
Acreditamos que a composição desta Comissão é tão importante para o futuro da democracia 
brasileira que merece ser tratada no texto constitucional.  
Parecer:   
   O exame de emenda e respectiva justificação, não obstante os nobres propósitos do Autor, levou-
nos a concluir por sua inadequação aos princípios e diretrizes que norteiam a elaboração do 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00868 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 14 e seus parágrafos (disposições transitórias) da  
Subcomissão do Sistema Financeiro:  
Art. 14 - O Congresso Nacional, nos doze  
meses seguintes à promulgação da Constituição,  
procederá a auditagem da dívida externa  
brasileira, fundamentando-a nos seguintes  
procedimentos, entre outros:  
I - Levantamento sistemático e detalhado dos  
contratos da dívida externa, analisando e  
concluindo acerca de sua legalidade e legitimidade;  
II - Exame da origem, natureza e das  
condições e prazos de pagamentos da dívida  
externa, e de suas implicações sócio-econômicas.  
§ 1o. - Em defesa do interesse público e da  
soberania nacional, o Congresso Nacional, como  
conclusão desta auditagem, disporá em lei sobre a  
dívida externa brasileira, conformando e  
consolidando o seu montante e as suas condições de  
pagamentos com a sua legitimidade e com as  
necessidades impostas pela realidade sócio-  
econômica do País.  
§ 2o. - É da competência exclusiva do  
Congresso Nacional autorizar e aprovar  
empréstimos, operações ou acordos externos, de  
qualquer natureza, de interesses da União, dos  
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  
§ 3o. - A disposição contida no caput deste  
artigo é extensiva a todos os órgãos e entidades  
da administração indireta nos quais o poder  
público tenha participação exclusiva ou majoritária.  
§ 4o. - Depende de prévia autorização do  
Congresso Nacional os casos de ascensão da dívida  
externa, a qualquer título, pelo poder público.  
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§ 5o. - Toda e qualquer modificação dos atos  
previstos nos dispositivos anteriores dependerá de  
nova autorização do Congresso Nacional. 
Justificativa 
É fato incontestável que o montante e as atuais condições de pagamentos da dívida externa 
representam restrições substantivas ao processo de crescimento econômico e as transformações 
sociais que se pretende para a sociedade brasileira.  
Com efeito, nos últimos anos, em particular a partir de 1982, os encargos associados à dívida externa 
vêm caracterizando uma transferência média anual de recursos reais ao exterior da ordem de 5% do 
PIB.  
Esta transferência assume dimensões dramáticas, sobretudo quando se tem presente a necessidade 
de recomposição de inversões na economia brasileira, e a urgência em se promover a ampliação dos 
gastos sociais, de forma a se atenuar os níveis de miséria absoluta que aflige parcela expressiva da 
população.  
Tais características, por si só, evidenciam a necessidade de adequação desta restrição externa, para 
o que, necessariamente, num contexto democrático, espaço importante e primordial caberia ao 
Congresso Nacional. 
Agregue-se a tais evidencias o fato de que parcela absolutamente predominante desta dívida ter sido 
“contraria” sob atual revelia do Congresso Nacional e, assim, da sociedade brasileira, colocando sob 
condicionantes as questões relativas a sua legalidade, a sua legitimidade e a ética envolvida nesse 
processo de endividamento. 
Nestas circunstancias, a auditagem da dívida externa pelo Congresso Nacional representa imperativo 
para a definição e superação deste condicionante externo. A tarefa de um exame em profundidade do 
perfil e das condições contratuais da dívida externa, e de seus impactos econômicos- sociais, com 
vistas a se decidir e definir acerca do que é justo, legal e legítimo para a sociedade pagar, constitui 
atribuição inequívoca e exclusiva do Congresso Nacional. 
Mais ainda, com a presente proposição pretende-se reatribuir ao Congresso Nacional a competência 
exclusiva para a autorização e aprovação de empréstimos, acordos ou operações externas de 
qualquer natureza de interesse do Poder Público, em seus vários níveis e instancias administrativas. 
Pouco significaria realizar a auditoria da dívida externa se mantivesse a revelia atual do Congresso 
Nacional no Processo de endividamento externo da União e de suas empresas e autarquias, que 
conjuntamente são responsáveis por mais de 90% da dívida externa pública.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Financeiro, tornando-o mais ajustado e consistente.  
Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se reporta, de modo a fazê-lo 
incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pela acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00920 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Suprimir o inciso VI do Artigo 4o., assim  
como os parágrafos 1o., 2o. e 3o. do mesmo artigo. 
Justificativa 
O inciso VI atribui ao Legislativo poderes que ele não poderá de fato, exercer sem criar enorme 
instabilidade e imprevisibilidade na vida econômica. Em todos os países do mundo financeiramente 
organizados, o Banco Central goza de autonomia, em graus variados, e fica sujeito as decisões de 
conselhos especiais onde especialistas em matéria financeira e cambial, tomam decisões dentro de 
parâmetros genéricos fixados em lei.  
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Transformar as decisões sobre desvalorização cambial, por exemplo, em medidas provisórias “ad 
referendum” do Poder Legislativo seria estabelecer completa instabilidade no comércio e 
investimentos, dado que o Poder Legislativo se rege por dispositivos regimentais da execução lenta e 
não se compõe de especialistas capazes de avaliar e quantificar as alternativas. Ademais as decisões 
financeiras e cambiais geram efeitos instantâneos, às vezes irreversíveis, o que torna impraticável o 
exercício do “referendum”.  
A ser aprovado o dispositivo em causa passaríamos de um Banco Central sujeito a uma ditadura 
legislativa, coisa inédita na experiência mundial.  
Parecer:   
   O exame da emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, levaram-nos a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do anteprojeto da 
Subcomissão do Sistema Financeiro, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE G 

Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo - III 
    
   EMENDA:00197 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao art. 4o. - acrescente-se o inciso X.  
X - aprovação prévia da realização de obras e  
serviços de valor superior a cinco por cento do  
Orçamento Federal. 
Justificativa 
Determina a presente proposição seja incluída entre as atribuições privativas do Senado Federal a 
aprovação prévia da realização de obras e serviços públicos cujo valor ultrapasse a cinco por cento 
do Orçamento Federal.  
Inspirou-nos, na formulação desta emenda, a obstinação do Ministério dos Transportes em realizar, a 
qualquer preço e urgentemente, a despeito da grave crise econômica que assoberba, notoriamente, o 
País, a famigerada ferrovia Norte-Sul, de custo elevadíssimo, estimado que foi em dois bilhões de 
dólares, equivalentes a mais de oitenta bilhões de cruzados, ou seja mais de treze por cento do 
Orçamento de Despesa para o exercício financeiro de 1987, fixado pela Lei Nº 7544, de 3 de 
dezembro de 1986, em 591 bilhões de cruzados.  
Ora, comprometimento tão significativo de recursos orçamentários, notadamente uma fase de 
extremas dificuldades financeiras, só deveria ser admitido após prévia manifestação do Senado 
Federal o que, por certo, contribuiria para maior segurança do investimento e escolha do momento 
oportuno para sua efetivação, como convém ao interesse público.  
Parecer:   
   Contrário. Trata-se de competência do Executivo. 
 
   
   EMENDA:00389 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Inclua-se no Substitutivo do Senhor Relator, o inciso XII, no art. 4o.:  
XII - Cabe ao Poder Legislativo legislar  
sobre a regulamentação das atividades de  
transporte de bens, uso das rodovias, distribuição  
de recurso para manutenção e recuperação, vida  
útil das estradas, bem assim, sobre a segurança no  
tráfego e construção de terminais de cargas. 
Justificativa 
O transporte rodoviário de cargas é detentor de sua essencialidade para na adequada produção no 
País e é responsável pela circulação de 75% da produção nacional. A definição de competência para 
legislar sobre a matéria, traz maior tranquilidade ao setor.  
Parecer:   
   Contrário. A atribuição do Legislativo já inclui todas as matérias da competência da União. 
 
 
   EMENDA:00466 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Incluam-se os seguintes itens no art. 4o. do Anteprojeto:  
Art. 4o. ....................................  
............................................  
I - definição dos objetivos nacionais em  
relação à ação do Poder Público em todas as tarefas;  
II - critérios para a classificação de  
documentos e informações oficiais sigilosos e  
prazos para a sua desclassificação;  
III - decretação do estado de sítio. 
Justificativa 
O primeiro item proposto afirma a autoridade do Poder Legislativo em relação a matéria que tem 
disso indevidamente tratada na órbita exclusiva do Executivo, sob uma concepção antidemocrática de 
segurança nacional.  
O segundo item define o papel do Legislativo em relação ao controle democrático da informação no 
âmbito do Poder Público, coibindo o uso abusivo do conceito de segredo de Estado.  
Parecer:   
   Favorável. Amplia a ação do Legislativo. 
 
   
   EMENDA:00468 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se, no art. 4o. do Anteprojeto:  
Art. 4o. - ..................................  
i - autorização, especificada, para quaisquer  
contribuições, transferências ou empréstimos  
subsidiados a Estado e Municípios. 
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Justificativa 
Apesar da competência constitucional do Congresso, já prevista na atual constituição, de legislar 
sobre orçamento, o Poder Executivo continua com o poder discricionário de transferir recursos da 
União para Estados e Municípios. 
O fortalecimento do Legislativo exige a aprovação destas transferências pelo Congresso. 
Parecer:   
   Favorável. Trata-se do exercício da função de controle financeiro. 
 
   
   EMENDA:00470 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 4o. anteprojeto:  
Art. 4o. - ..................................  
i - autorização para celebração de convênios  
e acordos para execução de leis, serviços e obras federais; 
Justificativa 
A celebração de convênios tem sido uma das formas utilizadas pelo Poder Executivo para distorcer a 
execução orçamentária. 
Parecer:   
   Favorável. Trata-se de controle do Executivo pelo Legislativo. 
 
   
   EMENDA:00475 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao número V e IX do art. 4o;  
Art. 4o. ....................................  
V - criação, transformação e extinção de  
cargos, funções e empregos públicos e fixação da  
respectiva remuneração e critérios de provimentos  
ressalvado o disposto nos Arts. 9o. inciso VII e 10, inciso  
VIII - ......................................  
IX - organização administrativa e judiciária  
da União e dos Territórios. 
Justificativa 
Trata-se de reforçar a capacidade de controle do Poder Legislativo sobre a administração. A 
expressão "cargos, funções e empregos públicos" em lugar de "cargos públicos", na alínea V, visa 
coibir abusos na contratação de servidores não estatutários, até hoje excluída da apreciação do 
Poder Legislativo. Vai no mesmo sentido a inclusão da União na alínea IX, que dá ao Legislativo 
capacidade de dispor sobre organização administrativa e judiciária da União. 
Parecer:   
   Favorável. Torna mais explícito o texto constitucional. 
 
   
   EMENDA:00531 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Substitutivo da Comissão de  
Organização dos Poderes e Sistemas de Governo.  
Art. 4o. - ..................................  
..................................................  
XIII - Legislar sobre matéria financeira 
Justificativa 
O controle da sociedade sobre instituições financeiras há que ser aperfeiçoado de tal forma que as 
atividades do setor financeiro tenham caráter social, e sejam instrumentos efetivos do 
desenvolvimento das atividades produtivas.  
O Congresso Nacional é a expressão mais legitima e representativa da sociedade.  
Parecer:   
   Favorável. As matérias financeiras, pela sua relevância, não podem estar fora da competência do 
Congresso Nacional. 
 
   
   EMENDA:00532 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Substitutivo da Comissão da  
Organização dos Poderes e Sistemas de Governo.  
Art. 4o. ....................................  
XII - Apreciar em regime de urgência a  
assunção de dívidas externas e as condições de  
negociação da dívida atual. 
Justificativa 
A capacidade financeira do povo brasileiro há que ser respeitada e o Congresso Nacional é a 
instância em condições de decidir sobre a matéria, pois nele estão representados todos os 
segmentos da sociedade brasileira. 
Parecer:   
   Prejudicada. A norma permanente proposta já consta do substitutivo e a transitória não é cabível na 
Constituição. 
 
 
  EMENDA:00632    REJEITADA  
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor: 
     FELIPE MENDES (PDS/PI)    
Texto:   
         Altere-se  a redação do inciso IV do Art. 4o. 
                Art. 4o....................................; 
                IV   Plano  de  Governo  e  outros  planos 
           nacionais e regionais de desenvolvimento. 
Justificativa 
Para melhor adequação com o disposto no Art. 51, inciso II. 
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Parecer:   
  Contrário. O Plano de Governo é submetido à Câmara dos Deputados para aprovação  
do Primeiro Ministro, não  sendo parte no processo legislativo de que trata o artigo 4o. 
 
 
   EMENDA:00775 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no Substitutivo apresentado pelo  
Relator, na parte relativa ao Poder Legislativo, o  
seguinte dispositivo:  
'Ato especial de iniciativa do Congresso  
Nacional disporá sob as formas de controle  
valorativo e político da ação do Presidente da  
República, do Primeiro-Ministro e dos Ministros de  
Estado, ajuizando sobre a justeza e a pertinência  
dos seus atos perante a Constituição e as Leis.' 
Justificativa 
Durante muitos anos não se compreendeu neste País que é necessário definir dispositivos e 
referenciais capazes de permitir o controle da ação do Presidente da República, do Primeiro-Ministro 
e dos seus Ministros, principalmente quando se leva em conta que, na condição de executivos, estão 
aplicando e usando dinheiros públicos. Nos países mais sérios deste planeta já centenas de anos o 
povo só contribui com tributos por saber como os dinheiros públicos estão sendo aplicados e sob que 
preceitos normativos aprovados pelo povo através de seus representantes mais legítimos. Entre nós, 
nos últimos vinte e três anos o Congresso Nacional levou quase quinze anos para regulamentar o art. 
45 da Constituição e produziu norma tímida e inócua.  
De fato, a norma não foi além da criação de mais duas comissões (nas duas Casas do Legislativo) 
para cartorialmente solicitar informações (sic) ao Poder Executivo. O controle há de ser político e 
valorativo da ação dos gestores da coisa pública, e não se pode deixar por menos sob pena de se 
perpetuar entre nós a política da impunidade, com tudo que tem de ignóbil no estado contemporâneo. 
Parecer:   
   A matéria já está no âmbito geral do poder fiscalizador do Congresso sobre o executivo. Pela 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:01014 APROVADA 
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:   
   Inclua-se, no inciso IX do art. 4o., a expressão:  
"e a organização judiciário do Distrito Federal". 
Justificativa 
É esta exigência decorrente da especificidade do Distrito Federal, como Capital da União e se articula 
com o disposto no § 1º do Art. 97 deste mesmo substitutivo. 
Parecer:   
   Favorável. O Distrito Federal tem uma situação diferenciada no contexto da Federação. 
 
   
   EMENDA:01143 APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Acrescentar ao art. 4o. um inciso com a redação seguinte:  
"X - sistema nacional de radiodifusão,  
telecomunicação e comunicação de massa." 
Justificativa 
A matéria contida na emenda não pode deixar de ser incluída, por sua natureza, no elenco do art. 4º. 
Parecer:   
   Favorável. A matéria é relevante para ficar explicitada. 

 

FASE G 

Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças - V 
 
EMENDA:00190 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da  
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e  
Finanças, o seguinte dispositivo:  
Art. É da competência exclusiva do Congresso  
Nacional a deliberação sobre a criação e extinção  
de qualquer Fundo ou assemelhado, através de  
iniciativa de lei do Presidente da República. 
Justificativa: 
A medida proposta ao Substitutivo do Relator, visa dar aos parlamentares um dos exercícios das 
suas prerrogativas, na decisão de matéria de significativa importância para todas as camadas da 
sociedade, visto que, os Fundos criados atingem duas partes: os que pagam o determinado tributo 
para sua criação e os que beneficiam.  
Portanto, a competência do Congresso Nacional na deliberação de tal matéria, busca sobretudo uma 
democratização neste setor.  
A proposta que apresentamos em forma de Emenda está na necessidade de uma maior participação 
da sociedade através dos seus representantes no Parlamento Nacional. 
Ao feito, auguramos a lucidez do eminente Relator tanto quando dos nobres constituintes da 
prestigiosa Comissão.  
Parecer:   
   Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda pela importância do assunto. 
Contudo, as normas que compõem a matéria constitucional ora em debate, sobre Orçamento e 
Fiscalização Financeira, já atendem os objetivos da Emenda, pois visam de forma implícita aos 
efeitos pretendidos. Torna-se, assim, dispensável a explicitação da norma.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:00639 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Adite-se o seguinte inciso ao artigo 70 do  
anteprojeto da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças:  
VII - a instituição de Comissão Especial  
Mista Permanente do Sistema Financeiro. 
Justificativa 
Por delegação de poderes do Congresso Nacional, o Presidente da República assumiu as iniciativas 
de natureza econômico-financeiras. Substabeleceu, por sua vez, esses poderes delegados a 
terceiros. Esses terceiros em sua fúria legisferante, se excederam, e fizeram a inversão de valores 
em nossa estrutura legal. Decretos-leis criaram impostos e empréstimos compulsórios, cobrados no 
decurso do próprio exercício financeiro, quando a praxe, em todos os países civilizados, é a 
cobrança, depois de aprovação legislativa, no exercício financeiro seguinte. Existe a preocupação de 
evitar-se a desestabilização dos orçamentos domésticos e do das empresas, pelo surgimento da 
despesa imprevista, como na resultante do imposto novo e do empréstimo compulsório. Vamos à 
racionalidade, ao bom senso.  
A Nação ignora qual a massa de moeda nacional circulante. Fazem-se emissões com todas as 
características de clandestinidade, não obstante o seu elevado custo social, porque, ao funcionar 
como imposto indireto, se torna, sem dúvida, um dos preponderantes fatores do fato inflacionário. O 
Congresso Nacional, - e, portanto, o povo brasileiro – precisa saber a quantas onde o País, e nada 
deverá ser feito em matéria financeira sem seu acurado estudo e sua autorização legislativa.  
A emenda em epigrafe tem o objetivo de devolver ao Congresso Nacional responsabilidades que são 
suas. 
Parecer:   
   Os propósitos da Emenda revelam o interesse de seu autor em aperfeiçoar o substitutivo por nós 
elaborado.  
A medida proposta, porém, é matéria que pode ser resolvida por dispositivo regimental, não nos 
parecendo adequado a sua inclusão no texto Constitucional.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:00640 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Aditem-se os seguintes parágrafos ao item VII  
do artigo 70 da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.  
§ 1o. A Comissão Especial Mista Permanente  
do Sistema Financeiro, por iniciativa própria ou  
por solicitação de um terço de componentes do  
Senado e da Câmara, "ad referendum" do Congresso  
Nacional, poderá sustar, temporária ou  
definitivamente, deliberações ou decisões do Poder  
Executivo, referidas às políticas monetária,  
cambial e de crédito;  
§ 2o. O Congresso terá trinta dias para  
deliberar sobre as decisões da Comissão Mista  
Permanente do Sistema Financeiro, de acordo com o  
parágrafo anterior. Decorrido esse período e na  
ausência de apreciação da matéria pelo Congresso  
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Nacional as decisões serão tidas como aprovadas.  
§ 3o. À Comissão Especial Mista Permanente  
do Sistema Financeiro incumbirá fiscalizar todos  
os órgãos financeiros do Executivo ou a ele ligados. 
Justificativa 
Por delegação de poderes do Congresso Nacional, o Presidente da República assumiu as iniciativas 
de natureza econômico-financeiras. Substabeleceu, por sua vez, esses poderes delegados a 
terceiros. Esses terceiros em sua fúria legisferante, se excederam, e fizeram a inversão de valores 
em nossa estrutura legal. Decretos-leis criaram impostos e empréstimos compulsórios, cobrados no 
decurso do próprio exercício financeiro, quando a praxe, em todos os países civilizados, é a 
cobrança, depois de aprovação legislativa, no exercício financeiro seguinte. Existe a preocupação de 
evitar-se a desestabilização dos orçamentos domésticos e do das empresas, pelo surgimento da 
despesa imprevista, como na resultante do imposto novo e do empréstimo compulsório. Vamos à 
racionalidade, ao bom senso.  
A Nação ignora qual a massa de moeda nacional circulante. Fazem-se emissões com todas as 
características de clandestinidade, não obstante o seu elevado custo social, porque, ao funcionar 
como imposto indireto, se torna, sem dúvida, um dos preponderantes fatores do fato inflacionário. O 
Congresso Nacional, - e, portanto, o povo brasileiro – precisa saber a quantas onde o País, e nada 
deverá ser feito em matéria financeira sem seu acurado estudo e sua autorização legislativa.  
A emenda em epigrafe tem o objetivo de devolver ao Congresso Nacional responsabilidades que são 
suas. 
Parecer:   
   A preocupação demonstrada pelo autor da Emenda, que a nosso ver foi parcialmente atendida pelo 
disposto no artigo 69 de nosso Substitutivo, é idêntica à da maioria do Povo Brasileiro.  
Assegurar que o Congresso Nacional controle efetivamente os atos do Executivo é o desafio com que 
nos defrontamos ao elaborar esta Constituição.  
Atribuir ao Congresso tarefas típicas de gestão da coisa pública, funções próprias do Executivo, como 
sugerido na Emenda, contudo, não nos parece o método mais eficaz e adequado para resolver a 
questão.  
Com efeito, por romper a harmonia que deve existir entre os Poderes, a medida proposta tenderia a 
instalar a paralisia no Governo.  
Cabe ao Congresso discutir, e aprovar ou não, a política a ser implementada pelo Executivo em 
matéria monetária, cambial ou creditícia; e fiscalizar a execução dessa política nos termos em que foi 
aprovada. 
 
 
   EMENDA:00641 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   1) Adite-se o seguinte inciso ao artigo 70  
do anteprojeto da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças:  
VIII - estabelecer, na forma da lei complementar:  
a) limites globais e condições para o  
montante da dívida mobiliária dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Municípios;  
b) limites e condições para as operações de  
crédito externo e interno dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Municípios, de suas autarquias e  
demais entidades por eles controlados.  
2) Suprima-se o artigo 71 e seus incisos, do  
anteprojeto da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças. 
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Justificativa 
O Senado Federal representa os interesses dos Estados e a Câmara dos Deputados os do povo. 
Assim, matéria de tal natureza, deva ficar sob a responsabilidade do Congresso Nacional, que 
abrange os interesses dos Estados e do Povo.  
Parecer:   
   A Emenda, não obstante os elevados propósitos que a informam, não nos parece harmonizar-se 
com as diretrizes que norteiam a elaboração do Substitutivo.  
Somos pelo não acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00453 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Art. 49, inciso XI,  
alínea "d", incisos XII e XIII; Art. 98 inciso  
VIII; Art. 107 incisos III e V; Art. 191 inciso  
VII; Art. 193 caput; Art. 196 inciso I; Art. 197  
caput; Art. 200 inciso I; Art. 205 inciso I  
alíneas "b" e "c"; Art. 209 inciso I alínea "d",  
inciso II alíneas "a" e "b", inciso III; Art. 233,  
§ 2o.; Art. 235 inciso V; e Art. 239 § 2o.; Art. 260 caput.  
Suprima-se dos dispositivos acima mencionados  
do Anteprojeto de Constituição as expressões: "ou  
dos Territórios", "e dos Territórios", "dos  
Territórios", "e Territórios", "e os Territórios",  
"dos governadores dos Territórios". 
Justificativa 
Todos os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto. Buscamos com essa emenda 
suprimir do Texto do Anteprojeto qualquer referência a Territórios Federais, compatibilizando com o 
dispositivo nos Artigos 44, § 3º e 448; bem como com o espirito democrático que deve prevalecer na 
futura Constituição que desenhará um novo Federalismo baseado numa Federação onde as 
Unidades competentes sejam isonômicas.  
 
   
   EMENDA:01383 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dê-se aos dispositivos abaixo indicados,  
todos constantes do Capítulo VIII, do Título IX,  
do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização, uma nova classificação  
sistemática, no corpo do Texto em exame, como  
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adiante se estabelece:  
I - Artigo 431, caput: inclua-se, como item  
autônomo do artigo 390, parágrafo único, ou como  
parte final dos itens V e VII, do mesmo parágrafo,  
pelo fato de a matéria já estar tratada nesse  
último artigo, em Capítulo de abrangência mais  
ampla e mais genérica;  
II - Artigo 431, § 1o: inclua-se como item do  
artigo 49, por se tratar de norma que enumera a  
competência da União Federal;  
III - Artigo 431, § 2o: inclua-se o que  
porventura não for simples repetição, no artigo  
380, procedendo-se a eventual adaptação de  
redação, pelo fato de a matéria já vir tratada  
nesse último artigo, em Capítulo de abrangência  
mais ampla e mais genérica;  
IV - Artigo 432, caput: inclua-se no Artigo  
48, item X, excluída a referência a subsolo, de  
vez que se trata de delimitação do patrimônio  
pertencentes à União e a Comissão competente para  
definir o universo de bens federais não contemplou  
o usufruto sobre essa parte;  
V - Artigo 432, § 1o: inclua-se como § 5o. do  
Artigo 48, por tratar-se de definição das "terras  
ocupadas pelos índios", matéria que deve constar  
obrigatoriamente desse último artigo, por estar  
nele a delimitação do patrimônio de propriedade da União.  
VI - Artigo 432, § 2o: inclua-se, como § 6o.  
do Artigo 48, por ser este o local próprio para  
disciplinar o regime jurídico de bens que se  
incluem entre os da União.  
VII - Artigo 433: inclua-se no Capítulo das  
Disposições Transitórias, por tratar-se de norma  
temporária, pois, uma vez nulificados todos os  
atos jurídicos ali indicados, a norma perderá sua  
razão de existir; ademais, exclua-se do Texto a  
ser transporto a referência "ainda que já  
praticados", para harmonizar a norma constante  
desse dispositivo com o princípio expresso no  
artigo 13, XV, letra c, que resguarda o direito adquirido.  
VIII - Artigo 435, caput: inclua-se, como  
item XI, no artigo 237, eis que se trata de  
atribuição de competência do Ministério Público,  
encontrando neste último o seu lugar próprio;  
IX - Artigo 435, parágrafo único: inclua-se  
no Artigo 213, como item XI, por tratar-se de  
atribuição da competência à Justiça Federal;  
X - Artigo 436: inclua-se no Artigo 98, como  
item XXI, por tratar-se de competência legislativa  
do Congresso Nacional, encontrando, pois, neste  
último, o lugar próprio. 
Justificativa 
Os dispositivos citados do Capítulo VIII, do Título IX, não foram devidamente sistematizados na 
esfera da Comissão competente. A emenda visa justamente contribuir para esse fim. 
Parecer:   
   Postula a Emenda a transposição de boa parte dos dispositivos constantes do Título IX, Capítulo 
VIII para diversos Capítulos e Seções do Anteprojeto.  
À exceção dos itens IX e X, os demais envolviam modificações de mérito das proposições, tendo sido 
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indeferida a sua apreciação.  
A sugestão constante do item IX, no sentido de incluir o disposto no Parágrafo Único do artigo 435 no 
elenco das competências estabelecidas no artigo 213, foi acolhida, devido a sua pertinência. Foi 
parcialmente acolhida a proposta do item X, visando a tornar o dispositivo constante do artigo 436 
um novo inciso do artigo 98. Nesse caso, porém, fez-se a transposição para o artigo 99, onde estão 
definidas as competências exclusivas do Congresso Nacional, como preconiza o original artigo 436.  
Dessa forma, opinamos pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:01693 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.)  
Elimine-se o inciso XII, do artigo 98, do  
Anteprojeto do Relator da Comissão de  
Sistematização, e renumere-se os demais. 
Justificativa 
A celebração de convênios e acordos, seja com Estados e Municípios, seja com outras instituições, 
deve ser uma atividade administrativa rotineira do Executivo Federal, não se justificando, a nosso ver, 
que, para cada um desses atos, tenha-se que fazer uma lei, o que sobrecarregaria o Legislativo, 
desnecessariamente, e emperraria, despropositadamente, a execução de leis, serviços e obras.  
 
   
   EMENDA:01896 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no inciso IV do artigo 98 a  
expressão "e setoriais" entre as palavras  
"regionais" e "de desenvolvimento", que passa a  
ter a seguinte redação:  
Artigo 98 - Inciso IV: "planos e programas  
nacionais, regionais e setoriais de  
desenvolvimento. 
Justificativa 
A exemplo do que está previsto como atribuição das comissões do Legislativo no inciso VII do artigo 
114, conferindo ao texto maior precisão, sem alterar sua essência. 
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Idêntica à emenda no. cs02735-3. 
 
   
   EMENDA:02188 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 98, inciso II.  
Inclua-se na primeira parte do inciso II do  
art. 98 a expressão "diretrizes orçamentárias". 
Justificativa 
Pretende-se com esta emenda explicitar melhor a competência do Congresso Nacional em matéria 
orçamentária, consoante, por exemplo, os arts. 132 e 133. Trata-se apenas de proceder à 
compatibilização necessária entre o disposto nesses artigos e no artigo 98, que define a competência 
do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Pela aprovação, tendo em vista as razões da Justificativa. 
 
   
   EMENDA:02647 PREJUDICADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 98, inciso XI.  
O inciso XI do art. 98 do anteprojeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 98 ....................................  
XI - Criação, transformação, reestruturação,  
reclassificação e extinção de cargos, empregos e  
funções públicas e fixação da respectiva  
remuneração, ressalvo o disposto nos Art. 106,  
inciso V e 107, inciso IX; 
Justificativa 
A participação do Congresso Nacional não poderá ficar restrita somente aos casos de criação e 
transformação de cargos e empregos-públicos, como consta do anteprojeto. 
Na administração pública, são também utilizados os processos de restruturação e reclassificação de 
cargos e empregos, situações possíveis de alteração dos cargos públicos, sejam submetidas ao 
Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Quanto à remissão, pela prejudicialidade, uma vez já corrigida mediante errata. No mais é de ser 
rejeitada porque pretende introduzir modificações de mérito. 
 
   
   EMENDA:02674 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva: acrescente-se o inciso XXI ao art. 98.  
Título V  
Capítulo I  
Seção II  
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Art. 98. ....................................  
XXI - reserva de mercado, criação ou extinção  
de empresas públicas e subsidiárias no País ou no exterior. 
Justificativa 
A proposta visa colocar no âmbito das deliberações do Congresso Nacional dois pontos importantes. 
A reserva de mercado, tão polêmica nos dias atuais, deve passar pela discussão da sociedade sobre 
a sua conveniência, ou não. E o Congresso Nacional é o local onde tese semelhante deve ser 
discutida. Quanto ao problema da criação ou extinção de empresas públicas, é necessário que o 
Congresso Nacional (vale dizer a sociedade) volte a ter o controle dessas iniciativas. 
 
 
   
   EMENDA:02735 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Inclua-se no inciso IV do artigo 98 a  
expressão "e setoriais" entre as palavras  
"regionais" e "de desenvolvimento", que passa a  
ter a seguinte redação:  
Artigo 98 - Inciso IV: "planos e programas  
nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. 
Justificativa 
A exemplo do que está previsto como atribuição das comissões do Legislativo no inciso VII do artigo 
114, conferindo ao texto maior precisão, sem alterar sua essência. 
Parecer:   
   A emenda tem em vista incluir, no item IV do art. 98, as expressões "e setoriais", compatibilizando, 
como se infere do item XII do art. 114 do Anteprojeto, o preceito sob proposta de modificação com 
este último, que prevê caber às Comissões do Congresso Nacional também apreciar "planos 
setoriais" e não só os nacionais e regionais de desenvolvimento, como a redação sob proposta de 
modificação deixaria entender.  
Pela aprovação da emenda. 
 
   
   EMENDA:02770 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado. Artigo 98, incisos IX, XII e XIII.  
Suprimam-se do anteprojeto:  
Incisos IX, XII e XVII. 
Justificativa 
Matéria típica do governo, o inciso IX, que está melhor estruturado para executar este planejamento. 
No Inciso XII, a execução das leis é atribuição do governo, cabendo ao Legislativo apenas fiscalizar 
sua eficácia. Intervir desta forma nos métodos é subjugar o Executivo ao Congresso de forma 
indevida. É bom lembrar que, pelo sistema parlamentarista adotado, o Legislativo já tem muitas 
responsabilidades e mecanismos de controle. A ação governamental, em tal caso, não pode ser 
transformada num quebra-cabeças legal, sob pena de inviabilizar o parlamentarismo. 
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No Inciso XVII, já está previsto nos incisos II e XIV. 
 
   
   EMENDA:02778 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 98, Inciso X.  
Dê-se ao inciso X do artigo 98, a seguinte redação:  
X - critérios e prazos para a classificação  
de documentos e informações oficiais sigilosos; 
Justificativa 
Objetiva-se aperfeiçoar o texto do anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:02781 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 98, Inciso II.  
Suprima-se do inciso II do artigo 98 a  
palavra "plano". 
Justificativa 
Já previsto no Inciso IV do artigo 98. 
 
   
   EMENDA:03332 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 98, inciso XI  
Suprima-se a expressão "ressalvado o disposto  
nos Arts. 106, item V, e 107, item VII', do inciso  
XI do Art. 98 do anteprojeto. 
Justificativa 
Além de seu evidente engano, ao referir-se ao inciso VII, ao invés de IX, a ressalva que o dispositivo 
propõe comete à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal o poder supremo de decidir acerca de 
seu quadro funcional, mediante Projeto de Resolução que crie, transforme ou extinga cargos e fixe 
sua respectiva remuneração.  
Trata-se de privilegio face aos demais Poderes da República, que carecem de apresentação de 
Projeto de Lei para atingir esse objetivo.  
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   EMENDA:03377 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendas: Art. 98, inciso VIII  
Suprima-se a expressão "e a organização  
judiciária do Distrito Federal", constante do  
inciso VIII do Art. 98 do anteprojeto. 
Justificativa 
Ao se pretender conferir autonomia ao Distrito Federal, conforme comprovam os incisos XII e XIII, e a 
alínea "o" do inciso XIX, todos do artigo 49, entre outros, torna-se incoerente estabelecer, como 
atribuição do Congresso Nacional dispor sobre sua organização judiciária. 
 
   
   EMENDA:04222 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Art. 1o. - Dê-se ao inciso IV, do art. 98, do anteprojeto.  
Art. 98 - ..................................  
IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. 
Justificativa 
Com a presente emenda pretendemos apenas compatibilizar as competências da União com as do 
Poder Legislativo incluindo os planos e programas "setoriais" que, no artigo 47, inciso IX, estão 
previstos. 
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Idêntica à emenda no. cs02735-3. 
 
   
   EMENDA:04315 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  
Dê-se, ao item VIII do art. 98, a seguinte redação:  
"Art. 98.....................................  
VIII - a organização administrativa da União,  
dos Territórios, do Ministério Público e da  
Defensoria Pública do Distrito Federal e dos  
Territórios e a Judiciária da União, do Distrito  
Federal e dos Territórios." 
Justificativa 
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A redação proposta tem em vista compatibilizar a redação do item VIII, acima, com a previsão 
constante do art. 49, XII, que prevê como da competência da União a manutenção e a organização 
do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios.  
A redação do Anteprojeto omite, no item VIII acima, a competência do Congresso Nacional para 
dispor, com a sansão do Presidente da República, sobre a organização administrativa do Ministério 
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, cabe, pois suprir a omissão, 
compatibilizando os textos dos dispositivos retroapontados, consoante ora proposto.  
 
   
   EMENDA:04482 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IX do art. 98 a seguinte redação:  
"IX - definição dos objetivos nacionais  
relativamente à ação do Poder Público, em todas as matérias. 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Pela aprovação.  
A emenda aprimora a redação. 
 
   
   EMENDA:04483 PREJUDICADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XI do art. 98 a seguinte redação:  
"XI - criação, transformação e extinção de  
cargos, empregos e funções públicas e fixação da  
respectiva remuneração, ressalvado o disposto nos  
arts. 106, item V, e 107, item IX. 
Justificativa 
A remissão final está errada no texto: o item do art. 107 é o IX. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade.  
A remissão foi corrigida em errata publicada pelo Relator. 
 
   
   EMENDA:04496 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XX do art. 98 a seguinte redação:  
"XX - estabelecer, na forma de lei complementar." 
Justificativa 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 86  

 

Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Pela aprovação. Emenda de redação. Pertinente é a sugestão de substituição do "de" por "da". 
 
   
   EMENDA:04627 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
[...] 
SEÇÃO IV 
Das Atribuições do Poder Legislativo  
Art. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção  
do Presidente da República, dispor sobre todas as  
matérias de competência da União:  
Parágrafo único. As matérias, que não se  
incluam no domínio normativo da lei, estão  
sujeitas à disciplina regulamentar autônoma do  
Presidente da República.  
SEÇÃO V 
Do Congresso Nacional  
Art. É competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - resolver definitivamente sobre os  
tratados, convenções e atos internacionais, ou  
qualquer de suas alterações, celebrados pelo  
Presidente da República;  
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra e a fazer a paz; a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente, nos  
casos previstos em complementar;  
III - retificar, pelo voto de dois terços de  
seus membros, a pedido do Presidente da República,  
lei federal cuja inconstitucionalidade tenha sido  
declarada pelo Poder Judiciário, e que, a juízo do  
Chefe do Executivo, seja considerada essencial ao  
bem-estar do povo e à promoção ou defesa do  
interesse nacional, caso em que ficará sem efeito  
a decisão judicial;  
IV - aprovar ou suspender a intervenção  
federal ou o estado de defesa;  
V - aprovar a incorporação ou desmembramento  
de áreas de Estados ou de Territórios;  
VI - mudar temporariamente a sua sede;  
VII - fixar, para viger na Legislatura  
seguinte, os subsídios do Presidente da República  
e os do Primeiro-Ministro;  
VIII - deliberar sobre decretos-leis  
expedidos pelo Presidente da República;  
IX - elaborar o Estatuto dos Congressistas,  
previsto no artigo.  
Parágrafo único. Os tratados, convenções ou  
atos internacionais, uma vez incorporados ao  
direito positivo interno, possuem igual autoridade  
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e situam-se no mesmo plano de validade e de  
eficácia das leis internas, regulando-se eventual  
conflito pelos princípios do direito intertemporal  
ou pelo que dispuser a ordem jurídica nacional.  
[...] 
Retirada pelo autor. 
Justificativa 
O texto ora proposto tem por objetivo principal definir o regime de governo e disciplinar o exercício 
das atribuições institucionais inerentes aos órgãos depositários das funções soberanas de Estado. 
REGIME DE GOVERNO: O NEO-PRESIDENCIALISMO OU O PODER PLURALIZADO 
O regime presidencial tem sido, ao longo de nossa história republicana, uma das instituições 
características do sistema constitucional brasileiro. 
Com a proclamação da República, em 1889, inaugurou-se, na prática das instituições brasileiras, a 
observância do modelo presidencial, sob cuja égide passou a estruturar-se o Estado. 
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 explícita a 
conformação triangular do poder, nela divisando, de um lado, o conjunto da cidadania (eleitorado), 
cuja vontade atua como fator de legitimação das instituições do Estado, e, de outro, o Legislativo e o 
Governo que detêm o poder por delegação popular. 
A presença inafastável dessa tríade no processo governamental, tal como vem este disciplinado no 
texto proposto, assegura permanente e recíproco controle entre os detentores do poder, 
neutralizando, desse modo, o absolutismo estatal, personificado no Leviathan, tão incompatível com o 
regime democrático das liberdades públicas. 
A proposta substitutiva que ora apresento não institui um regime parlamentar de governo e nem 
confere ao Poder Executivo uma estrutura dualista, que compartilhe as atribuições inerentes à Chefia 
de Estado e à Chefia de Governo entre o Presidente da República e o Primeiro Ministro. 
O texto preconiza um Executivo monocrático, em que as funções de Estado e de Governo acham-se 
concentradas no Presidente da República, que as exercerá com o auxílio de Conselho de Ministros. 
Para obstar, no entanto, o controle hegemônico do processo de governo, pelo Presidente da 
República, a proposta limita-lhe a ação política, na esfera de condução dos negócios da 
Administração Federal, cuja chefia incumbirá ao Primeiro Ministro, auxiliado pelo Conselho de 
Ministros, cujas resoluções serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Mais 
ainda: os atos do Presidente da República, que versarem questão resolvida pelo Conselho de 
Ministros, deverão ser referendados, como condição de sua validade e eficácia, pelo Primeiro Ministro 
e pelo Ministro competente. 
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 
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os senhores de soluções” (v. HINDEMBURGO PEREIRA DINIZ, “A Monarquia Presidencial”, p.126, 
1984, Ed. Nova Fronteira). 
A análise do texto que ora submeto à Assembleia Nacional Constituinte permite vislumbrar que, nele, 
se contém clara reação à estrutura de poder singular na esfera do Executivo. 
E é neste ponto, precisamente, que reside um dos aspectos mais importantes da proposta inclusa, 
que institucionaliza mecanismos específicos de contenção do poder presidencial, ensejando tanto ao 
Conselho de Ministros como ao Congresso Nacional uma decisiva participação no processo de 
governo. 
Os procedimentos de fiscalização estabelecidos neste Substitutivo, disciplinadores das relações 
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; 
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(9) Direção do Conselho de Ministros pelo Primeiro-Ministro, que será nomeado pelo Presidente 
da República dentre os cidadãos que preencham os requisitos para investidura no cargo de 
deputado federal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

O PODER LEGISLATIVO: A NECESSIDADE DO SEU FORTALECIMENTO 
A necessidade de impor limitações jurídicas ao exercício do poder estatal e a exigência de preservar, 
em benefício da pessoa, o regime das liberdades públicas situam-se na gênese do processo de 
organização democrática e constitucional do Estado. 
O constitucionalismo, como processo e como movimento, projetando-se numa dimensão político-
administrativo, tornou-se responsável, a partir do 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. 
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O Poder Legislativo constitui, em essência, o instrumento fundamental do governo representativo. 
É nele que se realiza, em plenitude, o princípio reitor do Estado democrático, cujo poder deriva do 
justo consentimento dos governadores. 
Assim, é imperioso dotar o Poder Legislativo, no Estado brasileiro, de estrutura, garantias e 
mecanismos que o viabilizem a cumprir as três missões fundamentais para as quais foi instituído: 
legislar, representar e fiscalizar. 
Esta proposta objetiva dar concreção efetivas às preocupações que visam a tornar o Legislativo um 
poder verdadeiramente autêntico. 
A emenda consagra na organização do Poder Legislativo, o bicameralismo, sistema que tem sido 
tradicional entre nós, desde a Carta Imperial de 1824. 
O processo de formação dos atos revestidos de eficácia constitucional e legal vem disciplinado de 
modo significativamente inovador. 
Ao disciplinar o exercício do poder de reforma, este Substitutivo distingue entre revisão e emenda, 
para efeito de alteração da Carta Política. 
A revisão limitar-se-á às normas materialmente constitucionais, vale dizer, aos preceitos que dispõem 
sobre a estrutura do Estado, a organização do poder, a discriminação das competências estatais e a 
proclamação das 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:04976    NÃO INFORMADO 
 Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
    DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ)    
Texto: 
         Emenda Modificativa 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 91  

 

                Dispositivo  Emendado:  Artigo  93, Seção II, 
           Inciso XVI, letra "b" 
                A  letra  "b"  do  Inciso  XVI,  Seção II, do 
           Artigo 98, passa a ter a seguinte redação: 
                Art. 98 _  .................................. 
                XVI _  ...................................... 
                "b"  _  concessão  de  linhas  comerciais  de 
           transporte, aéreo, marítimo e  fluvial,  vedado  o 
           monopólio. 
Justificativa 
Consideramos impossível passar pelo Congresso Nacional as concessões de transporte de 
passageiros em rodovias e ferrovias pois, diariamente são solicitadas novas linhas com a criação de 
novas cidades ou polos geradores de massa humana, que se movimentam pelas estradas capilares 
desta grande Nação. 
 
 
   EMENDA:05079 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Inclua-se no inciso IV do artigo 98 a  
expressão "e setoriais" entre as palavras  
"regionais" e "de desenvolvimento", que passa a  
ter a seguinte redação:  
Artigo 98 - Inciso IV: "planos e programas  
nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. 
Justificativa 
A exemplo do que está previsto como atribuição das comissões do Legislativo no inciso VII do artigo 
114; conferindo ao texto maior precisão, sem alterar sua essência. 
Parecer:   
   Pela aprovação.  
A emenda inclui disposição contida no parágrafo 1o. do artigo 112 da Comissão 7, tendo o mesmo 
objetivo da de no. cs02735-3 
 
   
   EMENDA:05280 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Modifique-se no Título V - Capítulo I - Seção  
II o Art. 98 XV, e na Seção IV o Art. 107 III -  
Alíneas "c", "d" e "e" e no Capítulo II - Seção II  
o art. 162 III - Acrescente-se ao Título V -  
Capítulo II uma Seção VI com um art. 191.  
Capítulo I - Seção II  
"Art. 98 - ..............................  
XV - normas gerais sobre matéria financeira,  
cambial, monetária e creditícia".  
Capítulo I - Seção IV  
"Art. 107 - ..........................  
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III - a) ................................  
b) ......................................  
c) dos Governadores de Territórios;  
d) membros dos órgãos autônomos e deliberar  
sobre a sua exoneração."  
IV - .....................................  
"Art. 162 - ...........................  
III - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais  
Superiores, os chefes de missão diplomática de  
caráter permanente, os Governadores de Territórios  
e os membros dos órgãos autônomos.  
............................................  
Capítulo II - Seção VI - Dos Órgãos Autônomos  
Art. 191 - Lei complementar poderá criar  
órgãos autônomos, dotados de poder normativo e de  
polícia, para regular a moeda, o crédito e outros  
setores determinados da ordem econômica e social,  
outorgando-lhes o poder de regulamentar certas e  
determinadas leis, com a observância, sempre que  
possível, da publicidade do processo normativo.  
Parágrafo único - Os membros dos órgãos  
autônomos serão nomeados, por prazo certo, pelo  
Presidente da República, mediante prévia aprovação  
do Senado Federal. 
Justificativa 
Atualmente, questões relacionadas a câmbio, crédito e morda exigem rápidas soluções e por esse 
motivo não podem estar sujeitas aos procedimentos legislativos tradicionais.  
Assim, aqui no Brasil, como em outros países, órgãos mais ágeis, vinculados ao Poder Executivo, 
vem desempenhando o poder regulamentar e de polícia concernentes a tais funções. Entre estes 
órgãos destacam-se o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e a Comissão de 
Valores Mobiliários. 
Todavia, em geral as Constituições são omissas quanto a existência de tais órgãos.  
Por esse motivo, propõe-se a criação de uma nova seção no Capítulo do “Executivo”, onde são 
delineadas as linhas de seus dirigentes.  
Nessas condições, tornou-se necessário modificar o inciso XV do Art. 98, que atribuía ao Congresso 
Nacional funções normativas sobre câmbio, moeda, e instituições financeira (crédito), para, em 
substituição, conferir-lhe o poder de baixar normas gerais sobre tais assuntos, reservando-se aos 
órgãos autônomos o poder regulamentar. Do mesmo modo, há que se modificar os Art. 108, III, 
alíneas, “c”, “d”, e “e”, bem como o Art. 158, inciso III para torna-los compatíveis com o Art. 187 
acrescentando, e, assim, substituir a remissão às diversas instituições, que já são órgãos autônomos 
– Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil – pela nomenclatura genérica adotada.  
 
   
   EMENDA:05307 PREJUDICADA 
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. 98 - Inciso XI  
Texto  
Art. 98. ....................................  
XI - "criação e extinção de cargos, empregos  
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e funções públicas e fixação da respectiva  
remuneração, ressalvado o disposto nos Arts. 106,  
item V, e 107, item IX; 
Justificativa 
Por engano, a remissão constante do Art. 98, inciso XI, foi feita ao Art. 107, inciso VII ao invés de Art. 
107, item IX, assim, propõe-se a modificação acima. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, uma vez que a correção da remissão foi feita através de errata pelo relator. 
 
   
   EMENDA:05308 REJEITADA 
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. 98 -  
Inciso XI - Seção III - Art. 106 - Inciso V.  
Texto  
Art. 98. ....................................  
XI - "criação e extinção de cargos, empregos  
e funções públicas e fixação da respectiva  
remuneração, ressalvado o disposto nos Arts. 106,  
item V, e 107, item VII;  
Art. 106. ..................................  
V - "dispor sobre a criação ou extinção de  
cargos, empregos e funções de seus serviços e  
fixação da respectiva remuneração. 
Justificativa 
Visa a suprimir a expressão “transformação” dos dispositivos mencionados, que anula o princípio, 
consagrado no texto constitucional (art. 85), do acesso aos cargos públicos através de concurso, 
permitindo que o funcionário ingresse numa carreira de mais fácil acesso e através de transformação 
passe para outra sem o específico concurso público de provas. 
Parecer:   
   Pela rejeição. É Emenda que modifica o mérito das disposições que se pretende alterar. 
 
   
   EMENDA:05425 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva à Seção II, Capítulo I do  
Título V, do anteprojeto do Relator, arts. 98, 99,  
100, 101 e 102, dando-se a seguinte Redação  
Suprima-se em parte os artigos 98 e 99 e no todo  
os artigos 100, 101 e 102, dando-se a seguinte  
nora redação a seção II das Atribuições do Congresso Nacional.  
Art. 98 - ..................................  
............................................  
II - Orçamento anual e plano plurianual de  
investimentos; dívida pública; emissões de curso forçado;  
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............................................  
VIII - organização administrativa e  
judiciária da União e dos Territórios;  
IX - suprimido.  
X - suprimido.  
XI - ........................................  
XII - autorização para celebração de  
convênios e acordos para execução de serviços e  
obras federais;  
XIII - ......................................  
Art. 99 - ..................................  
XVI - ......................................  
b) Suprimido.  
Art. 100 - suprimido,  
Art. 101 - suprimido.  
Art. 102 - suprimido.  
Art. 103 - ..................................  
............................................ 
Justificativa 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
 
   
   EMENDA:05615 PREJUDICADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Artigo 98 - Inciso XI  
a) Suprima-se a expressão: "... transformação..."  
b) Modifique-se, ao final do dispositivo: "... e 107, Item IX; 
Justificativa 
A transformação de cargos é um instituto de direito administrativo de pessoal que pressupõe o desvio 
de função de cada servidor. Visa a corrigir uma situação individual, de fato. O instituto, anteriormente 
denominado “readaptação", não é adequado ao propósito do Constituinte de prestigiar o concurso 
para provimento de cargos públicos. Trata-se de expediente que já se mostrou inconveniente, objeto 
até de disposição em Atos Complementares estabelecendo a vedação de que se continuasse a sua 
aplicação pelos Estados e Municípios. Tais circunstâncias desaconselham que a transformação de 
cargos venha a ganhar status constitucional. 
A referência ao artigo 107. Inciso VII, é equivocada, pois a matéria é tratada no Inciso IX daquele 
dispositivo. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade. A remissão foi corrigida em errata publicada pelo Relator. 
 
   
   EMENDA:05623 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
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Texto:   
   O Art. 98 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 98 - Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, deliberar sobre  
todas as matérias de competência da União,  
especialmente: 
Justificativa 
Embora o verbo dispor também signifique deliberar, deliberar é o papel principal do Congresso 
Nacional e o verbo deliberar, é o que melhor exprime sua função. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE M 

     EMENDA:00413 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Dispositivos Emendados: Art. 54, inciso XII,  
alínea "d", incisos XIII e XIV; Art. 99 inciso  
VIII; Art. 108 incisos III e V; Art. 187 inciso  
VII, Art. 189 caput; Art. 192 inciso I; Art. 196,  
§ 2o. inciso I; Art. 20 inciso I alíneas "b" e  
"c"; Art. 229 § 2o.; Art. 23 inciso IV; e Art. 235  
§ 2o.; Art. 255 caput.  
Suprima-se dos dispositivos acima mencionados  
do projeto de Constituição as expressos: "ou dos  
Territórios", "e dos Territórios", "dos  
Territórios", "e Territórios", "e os Territórios",  
"dos governadores dos Territórios" 
Justificativa 
Todos os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto. Buscamos com essa emenda 
suprimir do Texto do Anteprojeto qualquer referência a Territórios Federais, compatibilizando com o 
dispositivo nos Artigos 49, § 3º e 4º, bem como o espirito democrático que deve prevalecer na futura 
Constituição que desenhará um novo Federalismo baseado numa Federação onde as Unidades 
competentes sejam isonômicas.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:01586 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução no. 01/87 C.S.)  
Elimine-se o inciso XII, do artigo 99, do  
Projeto de Constituição, e renumerem-se os demais. 
Justificativa 
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A celebração de convênios e acordos, seja com Estados e Municípios, seja com outras instituições, 
deve ser uma atividade administrativa rotineira do Executivo Federal, não se justificando, a nosso ver, 
que, para cada um desses atos, tenha-se que fazer uma lei, o que sobrecarregaria o Legislativo, 
desnecessariamente, e emperraria, despropositadamente, a execução de leis, serviços e obras.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento, por estarmos convencidos das razões expendidas pelo ilustre autor da Emenda.  
Aprovada. 
 
   
   EMENDA:02501 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: art. 99, inciso XI.  
O inciso XI do art. 99 do Projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 99. ....................................  
XI - Criação, transformação, reestruturação,  
reclassificação e extinção de cargos, empregos e  
funções públicas e fixação da respectiva  
remuneração, ressalvo o disposto nos art. 107,  
inciso V, e 108, inciso IX; 
Justificativa 
A participação do Congresso Nacional não poderá ficar restrita somente aos casos de criação e 
transformação de cargos e empregos públicos, como consta do anteprojeto. 
Na administração pública são também utilizados os processos de restruturação e reclassificação de 
cargos e empregos, situações possíveis de alteração dos cargos públicos, sejam submetidas ao 
Congresso Nacional. 
Parecer:   
   A emenda aditiva pretende passar o sistema de aviação civil para autarquia.  
Seria uma temeridade altera-se o que está funcionando a contento, e certo. 
 
   
   EMENDA:02528 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA: acrescente-se o inciso XXI ao art. 99.  
Título V  
Capítulo I  
Seção II  
Art. 99. ....................................  
XXI - reserva de mercado, criação ou extinção  
de empresas públicas e subsidiárias no País ou no  
exterior. 
Justificativa 
A proposta viso colocar no âmbito das deliberações do Congresso Nacional dois pontos importantes. 
A reserva de mercado, tão polêmica nos dias atuais, deve passar pela discussão da sociedade sobre 
a sua conveniência ou não. E o Congresso Nacional é o local onde tese semelhante deve ser 
discutida. Quanto ao problema da criação ou extinção de empresas públicas, é necessário que o 
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Congresso Nacional (vale dizer a sociedade) volte a ter o controle dessas iniciativas. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:02620 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 99, incisos IX, XII e XIII.  
Suprimam-se do projeto:  
Incisos IX, XII e XVII. 
Justificativa 
Matéria típica do governo, o inciso IX, que está melhor estruturado para executar este planejamento. 
No Inciso XII, a execução das leis é atribuição do governo, cabendo ao Legislativo apenas fiscalizar 
sua eficácia. Intervir desta forma nos métodos é subjugar o Executivo ao Congresso de forma 
indevida. É bom lembrar que, pelo sistema parlamentarista adotado, o Legislativo já tem muitas 
responsabilidades e mecanismos de controle. A ação governamental, em tal caso, não pode ser 
transformada num quebra-cabeças legal, sob pena de inviabilizar o parlamentarismo. 
No Inciso XVII, já está previsto nos incisos II e XIV 
Rio, excluindo a competência de outros servidores para exercer as mesmas funções. Vale lembrar 
que, atualmente, a atividade de consultoria jurídica e também exercida legalmente por outros 
funcionários concursados e efetivos, como os consultores jurídicos, assessores jurídicos e outros 
assemelhados, integrantes de órgãos administrativos estaduais com atribuições especificas e 
especializadas no campo do Direito. Em consequência, mantida a norma como está, estes servidores 
seriam injustamente atingidos e prejudicados, desde que os seus cargos seriam injustamente 
atingidos e prejudicados, desde que os seus cargos perderiam subitamente as funções que a 
Constituição, casuisticamente, delegaria exclusivamente aos Procuradores.  
Por tudo isso, parece-nos que esta matéria, pela sua especificidade, natureza e efeitos, é estranha ao 
texto constitucional federal, devendo ser melhor tratada a nível da própria legislação estadual ou, 
quando muito, nas constituições estaduais.  
Parecer:   
   A Emenda percute assunto a ser em parte contemplado pelo Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:02624 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: 99, incisos XVIII, XIX e XX.  
Suprimam-se os incisos XVIII, XIX e XX do artigo 99. 
Justificativa 
A inclusão desses incisos cria um conflito de competência com o Senado Federal, conforme o 
disposto no Artigo 108, incisos V e VI.  
Parecer:   
   A Emenda percute assunto a ser em parte contemplado pelo Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:02628 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 99, Inciso X.  
Dê-se ao inciso X do artigo 99, a seguinte redação:  
X - critérios e prazos para a classificação  
de documentos e informações oficiais sigilosos; 
Justificativa 
A inclusão desses incisos cria um conflito de competência com o Senado Federal, conforme o 
disposto no Artigo 108, incisos V e VI.  
Parecer:   
   A Emenda percute assunto a ser contemplado pelo Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:02631 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 99, Inciso II.  
Suprima-se do inciso II do artigo 99 a  
palavra "plano". 
Justificativa 
Já previsto no Inciso IV do artigo 99.  
Parecer:   
   O Projeto adota opção majoritária na Comissão Temática. 
 
   
   EMENDA:03146 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 99, inciso XI  
Suprima-se a expressão "ressalvado o disposto  
nos Arts. 107, item V, e 108, item IX", do inciso  
XI do Art. 99 do projeto. 
Justificativa 
Além de seu evidente engano, ao referir-se ao inciso VII ao invés do IX, a ressalva que o dispositivo 
propõe remete à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal o poder supremo de decidir acerca de 
seu quadro funcional, mediante Projeto de Resolução que crie, transforme ou extingue cargos e fixe 
sua respectiva remuneração. 
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Trata-se de privilégio face aos demais Poderes da República, que carecem de apresentação de 
projeto de lei para atingir esse objetivo. 
Parecer:   
   Parecer favorável por entendermos lógica a sugestão do nobre autor. 
 
   
   EMENDA:03185 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 99, inciso VIII  
Suprima-se a expressão "e a organização  
judiciária do Distrito Federal", constante do  
inciso VIII do Art. 99 do Projeto. 
Justificativa 
Ao se pretender conferir autonomia ao Distrito Federal, conforme comprovam os incisos XIII e XIV, e 
a alínea “o” do inciso XXIII, todos do artigo 53, entre outros, torna-se incoerente estabelecer, como 
atribuição do Congresso Nacional, dispor sobre sua organização jurídica. 
A presente emenda visa corrigir essa imperfeição. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:04056 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DO RELATOR  
Dê-se, ao item VIII do art. 99, a seguinte redação:  
"Art. 99.....................................  
VIII - a organização administrativa da União,  
dos Territórios, do Ministério Público e da  
Defensoria Pública do Distrito Federal e dos  
Territórios e a Judiciária da União, do Distrito  
Federal e dos Territórios." 
Justificativa 
A redação proposta tem em vista compatibilizar a redação do item VIII, acima, com a previsão 
constante do art. 54, VIII, que prevê como competência da União a manutenção e organização do 
Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. 
A redação do projeto omite, no item VIII acima, a competência Congresso Nacional para dispor, com 
a sanção do Presidente da República, sobre a organização administrativa do Ministério Público e da 
Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. Cabe, pois, suprir a omissão, 
compatibilizando os textos dos dispositivos retro apontados, consoante ora proposto. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04185 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XI do art. 99 a seguinte redação:  
"XI - criação, transformação e extinção de  
cargos, empregos e funções públicas e fixação da  
respectiva remuneração, ressalvado o disposto nos  
arts. 107, item V, e 107, item IX." 
Justificativa 
A remissão final está errada no texto o item do art. 107 é o  IX. 
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
   
   EMENDA:04913 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva e Modificativa  
Modifique-se no Título V - Capítulo I - Seção  
II o Art. 99 XV, e na Seção IV o Art. 108 III -  
Alíneas "c", "d" e "e" e no  
Capítulo II - Seção II o art. 158 III -  
Acrescente-se ao Título V - Capítulo III uma Seção  
VI com um art. 187.  
Capítulo I - Seção II  
"Art. 99 - ..................................  
XV - normas gerais sobre matéria financeira,  
cambial, monetária e creditícia".  
Capítulo I - Seção IV  
"Art. 108 - ..............................  
III – ........................................ 
a) ...........................................  
b) ...........................................  
c) dos Governadores de Territórios;  
d) membros dos órgãos autônomos e deliberar  
sobre a sua exoneração."  
IV - ......................................  
"Art. 158 - ............................  
III - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais  
Superiores, os chefes de missão diplomática de  
caráter permanente, os Governadores de Territórios  
e os membros dos órgãos autônomos.  
............................................  
Capítulo IV - Seção I - Dos Órgãos Autônomos  
Art. 187 - Lei complementar poderá criar  
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órgãos autônomos, dotados de poder normativo e de  
polícia, para regular a moeda, o crédito e outros  
setores determinados da ordem econômica e social,  
outorgando-lhes o poder de regulamentar certas e  
determinadas leis, com a observância, sempre que  
possível, da publicidade do processo normativo.  
Parágrafo único - Os membros dos órgãos  
autônomos serão nomeados, por prazo certo, pelo  
Presidente da República, mediante prévia aprovação  
do Senado Federal. 
Justificativa 
Atualmente, questões relacionadas a câmbio, crédito e moeda exigem rápidas soluções e por esse 
motivo não podem estar sujeitas aos procedimentos legislativos tradicionais.  
Assim, aqui no Brasil, como em outros países, órgãos mais ágeis, vinculados ao Poder Executivo, 
vem desempenhando o poder regulamentar e de polícia concernentes a tais funções. Entre estes 
órgãos destacam-se o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e a Comissão de 
Valores Mobiliários. 
Todavia, em geral as Constituições são omissas quanto a existência de tais órgãos.  
Por esse motivo, propõe-se a criação de uma nova seção no Capítulo do “Executivo”, onde são 
delineadas as linhas de seus dirigentes.  
Nessas condições, tornou-se necessário modificar o inciso XV do Art. 98, que atribuía ao Congresso 
Nacional funções normativas sobre câmbio, moeda, e instituições financeira (crédito), para, em 
substituição, conferir-lhe o poder de baixar normas gerais sobre tais assuntos, reservando-se aos 
órgãos autônomos o poder regulamentar. Do mesmo modo, há que se modificar os Art. 108, III, 
alíneas, “c”, “d”, e “e”, bem como o Art. 158, inciso III para torna-los compatíveis com o Art. 187 
acrescentando, e, assim, substituir a remissão às diversas instituições, que já são órgãos autônomos 
– Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil – pela nomenclatura genérica adotada.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04936 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção II - Art. 99 - Inciso XI  
Texto  
Art. 99. ....................................  
XI - "criação e extinção de cargos, empregos  
e funções públicas e fixação da respectiva  
remuneração, ressalvado o disposto nos Arts. 106,  
item V, e 107, item IX; 
Justificativa 
Por engano, a remissão constante do art. 99, inciso XI, foi feita ao art. 108, inciso VII ao invés do art. 
108, inciso IX, assim propõe-se a modificação acima. 
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
   
   EMENDA:04937 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção II - Art. 99 -  
Inciso XI - Seção III - Art. 107 - Inciso V.  
Texto  
Art. 99. ....................................  
XI - "criação e extinção de cargos, empregos  
e funções públicas e fixação da respectiva  
remuneração, ressalvado o disposto nos Arts. 107,  
item V, e 108, item XI;  
Art. 107. ..................................  
V - "dispor sobre a criação ou extinção de  
cargos, empregos e funções de seus serviços e  
fixação da respectiva remuneração. 
Justificativa 
Visa a suprimir a expressão "transformação" dos dispositivos mencionados, que anula o princípio, 
consagrado no texto constitucional (art. 96), do acesso aos cargos públicos através de concurso, 
permitindo que o funcionário ingresse numa carreira de mais fácil acesso e através de transformação 
passe para outra sem o específico concurso púbico de provas. 
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
   
   EMENDA:05047 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva à Seção II, Capítulo I do  
Título V, do anteprojeto do Relator, arts. 99,  
100, 101, 102 e 103, dando-se a seguinte Redação  
Suprima-se em parte os artigos 99 e 100 e no  
todo os artigos 101, 102 e 103, dando-se a  
seguinte nova redação a seção II das Atribuições  
do Congresso Nacional.  
Art. 99 - ..................................  
............................................  
II - Orçamento anual e plano plurianual de  
investimentos; dívida pública; emissões de curso  
forçado;  
............................................  
VIII - organização administrativa e  
judiciária da União e dos Territórios;  
IX - suprimido.  
X - suprimido.  
XI - ........................................  
XII - autorização para celebração de  
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convênios e acordos para execução de serviços e  
obras federais;  
XIII - ......................................  
Art. 100 - ..................................  
XVI - ......................................  
b) Suprimido.  
Art. 101 - suprimido,  
Art. 102 - suprimido.  
Art. 103 - suprimido.  
Art. 104 - ..................................  
............................................ 
Justificativa 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:05225 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDAS SUPRESSIVA E MODIFICATIVA  
Artigo 99 - Inciso XI  
a) Suprima-se a expressão: "... transformação..."  
b) Modifique-se, ao final do dispositivo: "... e 108, Item IX; 
Justificativa 
A transformação de cargos é um instituto de direito administrativo de pessoal que pressupõe o desvio 
de função de cada servidor. Visa a corrigir uma situação individual, de fato.  
O instituto, anteriormente denominado “readaptação”, não é adequado ao propósito do Constituinte 
de prestigiar o concurso para provimento de cargos públicos. Trata-se de expediente que já se 
mostrou inconveniente, objeto até de disposição em Atos Complementares estabelecendo a vedação 
de que se continuasse a sua aplicação pelos Estados e Municípios. Tais circunstâncias desaconselha 
que a transformação de cargos venha a ganhar status constitucional.  
A referencia ao artigo 107, inciso VII, é equivocada, pois a matéria é tratada no inciso IX daquele 
dispositivo. 
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:05232 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 99  
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O Art. 99 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 99 - Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, deliberar sobre  
todas as matérias de competência da União, especialmente: 
Justificativa 
Embora o verbo dispor também signifique deliberar, deliberar é o papel principal do Congresso 
Nacional e o verbo deliberar, é o que melhor exprime sua função.  
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
   
   EMENDA:05341 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VINGT ROSADO (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dê-se aos arts. 99, IV, e 115, § 1o. XII, a seguinte redação:  
"Art. 99 ....................................  
IV - Planos e programas nacionais e regionais  
de desenvolvimento".  
"Art. 115 ..................................  
§ 1o. ......................................  
XII - apreciar programas de obras, planos  
nacionais e regionais de desenvolvimento e sobre  
eles emitir parecer." 
Justificativa 
A emenda elimina a expressão "setoriais". 
Os planejamentos nacional e regional já contêm o setorial. Este entendimento deflui da redação de 
outros dispositivos do projeto, que, nos art. 54, X, e 179, IV, tratando das competências da União e do 
Primeiro Ministro, refere tão só os planejamentos nacional e regional. 
Assim a emenda visa ao maior rigor lógico-jurídico do dispositivo, adequando-o ao conjunto. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Autor da Emenda suprimir a expressão "setoriais" nos dispositivos citados. Tem 
sido praxe, no Brasil, inclusive na área de incentivos fiscais, fazer-se distinção  
entre o planejamento regional e o setorial. Além do mais, ao contrário do que está arguido na 
Justificativa, o art. 54, item X, do Projeto de Constituição mantém a referida distinção.  
Entendemos, portanto, deva ser mantida a expressão "setoriais" nos dispositivos aludidos na 
Emenda, mesmo porque o planejamento setorial é mais amplo que o regional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05404 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO V, ARTIGO 99,  
SEÇÃO II  
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No Título V, Art. 99, Seção II, entre AS  
ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL, inclua-se:  
XXI - a eleição dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal para um mandato de seis anos.  
XXII - a eleição dos juízes do Tribunal  
Superior Eleitoral para um mandato de seis anos. 
Justificativa 
As sugestões apontadas devem fazer parte do rol de prerrogativas que precisam ser de competência 
do Poder Legislativo. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:05787 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma na parte  
relativa ao Poder Legislativo. (Artigo 99).  
Art. O Governo Federal somente poderá emitir  
títulos da dívida pública ou contrariar empréstimo  
mediante lei especial do Congresso Nacional, que  
deverá autorizar os recursos para o pagamento dos  
juros, serviços e capital da dívida contraída. 
Justificativa 
Atualmente, o Poder Legislativo e, portanto, a sociedade brasileira, da qual somos legítimos 
representantes não tem quase nenhum controle sobre a dívida pública, tanto a interna quanto a 
externa. É necessário, sob pena de termos uma situação catastrófica em pouco tempo, que a 
sociedade passe a controlar esse endividamento. Entendo altamente válido que o texto 
constitucional, ora em elaboração, afirme que cabe à sociedade, através dos mecanismos 
legislativos, elaborar um rígido sistema de controle que autorize, não apenas, a emissão dos títulos 
de dívida pública quanto preveja a forma de pagamento dos juros, serviços e capital do montante que 
foi contraído.  
Creio que o tema é dos mais expressivos e merecerá, por sua importância dentro da vida nacional, o 
mais expressivo apoio por parte dos nobres pares.  
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:05788 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma na parte  
relativa ao Poder Legislativo. (Artigo 99)  
Art. - O Poder Legislativo fixará, na  
elaboração de orçamento plurianuais de  
investimento, o percentual máximo de recursos que  
poderão ser utilizados para o pagamento do  
endividamento externo. 
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Justificativa 
O Congresso Nacional deve assumir atitudes mais positivas face ao atual e grave problema da dívida 
externa do País. Chegamos a uma situação extremamente vexatória ao declarar a moratória técnica 
devido à impossibilidade de pagarmos nossos compromissos externos. 
É fundamental que o Poder Legislativo fixe normas válidas para que isso não volte a correr. A que me 
parece mais adequada é aquela que preveja o limite percentual máximo para pagamento da dívida 
externa, quando da votação dos planos e programas plurianuais de investimento.  
Trata-se de medida reclamada por todo o povo brasileiro que, envergonhado da situação atual a que 
está exposto face à comunidade internacional, deseja evitar sua repetição.  
A sugestão, ora apresentada aos nobres pares, por outro lado, permitirá que nós, congressistas, 
tenhamos um papel mais ativo, na condução dos negócios econômicos e financeiros do País.  
Parecer:   
   A emenda percute matéria conjuntural. Além disso, em nenhum ponto o Projeto proíbe a fixação de 
limites para o pagamento da dívida. 
 
   
   EMENDA:05790 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma, na parte  
relativa ao Poder Legislativo: (Artigo 99)  
Art. - Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União, em  
especial sobre tributos e arrecadação de rendas. 
Justificativa 
Estas proposições repetem os dizeres do texto atual da Lei Maior (Art. 43, caput e item I). A 
tributação deve ser, sempre, precedida de apreciação pelas Casas Legislativas sob pena de se tornar 
ilegítima. A participação dos representantes do povo na instituição de um tributo é fundamental. 
As origens mais remotas dessa orientação estão na história colonial dos Estados Unidos da América 
do Norte, mais precisamente na Revolta do Chá, quando colonos, fantasiados de índios, jogaram ao 
mar uma carga de chá que havia sido taxada abusivamente pela Coroa Inglesa. O lema desses 
coloridos era o seguinte. “No taxation without representation”. 
É preciso conter a voracidade fiscal do Governo sob pena de termos desconfianças e perpétuas 
reclamações. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:06962 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Acrescenta o item XXI ao artigo 99 do projeto  
de Constituição, Titulo V, Capítulo I, Seção II:  
O item XXI passa a ter a seguinte redação:  
XXI - Aprovar os nomes que deverão constituir  
o Conselho de Ministro. 
Justificativa 
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O fortalecimento do Poder Legislativo é compromisso de quantos estejam nesta Assembleia Nacional 
Constituinte. Tal prestigio é também aferido por suas atribuições. Nada melhor do que se deferir ao 
Congresso Nacional, Câmara e Senado, a responsabilidade de referendar o nome ou nomes 
daqueles que vão constituir o Conselho de Ministro de qualquer Governo. É uma maneira de 
interferência legitima do Poder Legislativo nas ações do Poder Executivo, notadamente no que diz 
respeito à escolha de seus Ministros. Fica a Proposta.  
Parecer:   
   O Conselho de Ministros é aprovado e nomeado pelo Presidente da República, tendo em conta a 
vontade das bancadas majoritárias na Câmara Federal. (Art. 165).  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06975 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigo 49, § 2o. e  
5o.; artigo 54, incisos XII, alínea "d", XIII,  
XIV e XXIII, alínea "O"; Capítulo V (título);  
Artigo 70 e seus parágrafos; artigo 97 § artigo  
99 inciso VIII; artigo 108, inciso III alínea  
"d"; artigo 112, inciso I; artigo 158 inciso III;  
artigo 187 inciso VII; artigo 193; § 1o.; artigo  
201, inciso I, alínea "b" e "c"; artigo 205  
inciso I, alínea "d", inciso II, alínea "a"" e  
"b"" e inciso III, artigo 209 § 3o.; artigo 210,  
parágrafo único. Artigo 218; artigo 221 parágrafo  
único; seção IX (título ou cabeçalho); artigo 229,  
§ 2o.; artigo 231, inciso IV; artigo 254, artigo  
260; e artigo 378, parágrafo 3o..  
Suprima-se dos dispositivos do Projeto de  
Constituição mencionados o seguinte:  
1 - Do artigo 49 os parágrafos 2o. e 5o.;  
2 - Do artigo 54 inciso XII alínea "d" as expressões "OU DOS TERRITÓRIOS;"  
Inciso XIII e XIV as expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
Inciso XXIII, alínea "o" as expressões "E  
DOS TERRITÓRIOS; ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS TERRITÓRIOS;"  
3 - Do capítulo V (cabeçalho ou título) ; as  
expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
4 - Todo o artigo 70 e seus parágrafos;  
5 - Do artigo 97, o parágrafo 3o.;  
6 - Do artigo 99, inciso VIII as expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
7 - Do artigo 108, inciso III, alínea "d" as  
expressões "DOS GOVERNADORES DOS TERRITÓRIOS;"  
8 - Do artigo 112, inciso I, as expressões  
"GOVERNADOR DE TERRITÓRIO, ...DE TERRITÓRIO;"  
9 - Do artigo 158, inciso III, as expressões  
"OS GOVERNADORES DE TERRITÓRIOS;""  
10 - Do artigo 187, inciso VII, as expressões  
"E TERRITÓRIOS;""  
11 - Do artigo 193, § 1o. as expressões "E  
TERRITÓRIOS;""  
12 - Do artigo 201, inciso I, alíneas "b" e  
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"c"" as expressões "E TERRITÓRIOS" e "E OS TERRITÓRIOS"  
13 - Do artigo 205 inciso I, alínea "d",  
inciso II alíneas "a"" e "b"" e inciso III, as  
expressões "E TERRITÓRIOS""  
14 - Do artigo 209, § 3o., as expressões "OU TERRITÓRIOS;"  
15 - Do artigo 210 o parágrafo único  
16 - Do artigo 218, as expressões "OS TERRITÓRIOS;"  
17 - Do artigo 221, o parágrafo único;  
18 - Da seção IX capítulo IV, Título V  
(Cabeçalho ou Título), as expressões "E DOS TERRITÓRIOS"  
19 - Do artigo 229, § 2o. as expressões "E DOS TERRITÓRIOS"  
20 - Do artigo 231, inciso IV, as expressões  
"E DOS TERRITÓRIOS;"  
21 - Do artigo 254, "caput" as expressões "DOSTERRITÓRIOS;"  
22 - Todo o artigo 260;  
23 - Do artigo 378, § 3o., as expressões  
"ORGANIZARÁ E FINANCIARÁ OS SISTEMAS DE ENSINO DOS TERRITÓRIOS E;" 
Justificativa 
Todos os dispositivos emendados dizem respeito ao mesmo assunto TERRITÓRIOS FEDERAIS. 
1 – O parágrafo 3º do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, 
quando de maneira explicita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI, 
SUBORDINAR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM 
NOVOS ESTADOS....” 
2 – Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como pretende o § 5º 
do citado Artigo do Projeto. 
3 – Por outro lado, o Art. 441 do Projeto de Constituição transforma os Territórios de Roraima e 
Amapá em Estados; 
4 – O único Território Federal restante, Fernando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de 
Pernambuco do qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela Nova Carta 
Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as Unidades Federadas tenham direitos iguais; 
5 – Assim, escrevendo uma Constituição moderna, propomos a extinção da figura de Território 
Federal, razão pela qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda a referência a 
Territórios.  
Parecer:   
   Pela rejeição uma vez que foi considerado necessário manter os territórios como integrantes da 
União. 
 
   
   EMENDA:07614 PARCIALMENTE APROV 
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:  
[...]  
Art. 99. Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União, especialmente:  
I - sistema tributário, arrecadação e  
distribuição de rendas;  
II - orçamento anual e plano plurianual de  
investimentos; diretrizes orçamentárias; abertura  
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e operações de crédito; dívida pública; emissões  
de curso forçado;  
III - fixação do efetivo das Forças Armadas;  
IV - planos e programas nacionais, regionais  
e setoriais de desenvolvimento;  
V - limites do território nacional; espaço  
aéreo e marítimo; bens do domínio da União;  
VI - transferência temporária da sede do  
Governo Federal;  
VII - concessão de anistia, inclusive para os  
crimes políticos;  
VIII - organização administrativa e  
judiciária da União e dos Territórios e a  
organização judiciária do Distrito Federal;  
IX - definição dos objetivos nacionais  
relativamente à ação do Poder Público, em todas as matérias;  
X - critérios para classificação de  
documentos e informações oficiais sigilosos e  
prazos para a sua desclassificação;  
XI - criação, transformação e extinção de  
cargos, empregos e funções públicas e fixação da  
respectiva remuneração, ressalvado o disposto nos  
arts. 107, item V, e 108, item IX;  
XII - autorização para celebração de  
convênios e acordos para execução de leis,  
serviços e obras federais;  
XIII - sistema nacional de radiodifusão,  
telecomunicação e comunicação de massa;  
XIV - matéria financeira, cambial e  
monetária, instituições financeiras e suas operações;  
XV - normas gerais de direito financeiro;  
XVI - captação e segurança da poupança popular;  
XVII - moeda, seus limites de emissão, e  
montante da dívida mobiliária federal;  
XVIII - limites globais e condições para as  
operações de crédito externo e interno da União,  
de suas autarquias e demais entidades controladas  
pelo poder público federal;  
XIX - limites e condições, para a concessão  
de garantia da União em operações de crédito externo e interno.  
XX - estabelecimento, na forma de lei  
complementar, de:  
a) limites globais e condições para o  
montante da dívida mobiliária dos Estados, do  
Distrito Federal e Municípios;  
b) limites e condições para as operações de  
crédito externo e interno dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Municípios, de suas autarquias e  
demais entidades por eles controladas.  
[...] 
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 justificativa daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora. 
É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capítulo do Poder Legislativo.  
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Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional brasileiro, 
na 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:09018 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso III, art. 99  
Inclua-se no final do texto do inciso III do  
art. 99 do Projeto de Constituição a expressão "e  
aprovação dos nomes indicados para ocupar os  
postos de oficiais-generais das Forças Armadas". 
Justificativa 
O fortalecimento do Congresso Nacional deve ser obtido de diversas maneiras. Uma delas é ampliar 
os seus poderes, incluindo entre eles, o de aprovar os nomes indicados pelo Presidente da República 
para ocupar os postos de oficiais-generais das Forças Armadas. Com isso, ao mesmo tempo em que 
se fortalece o Congresso Nacional, coloca-se as Forças Armadas sobre um maior controle da 
sociedade civil. 
Parecer:   
   A emenda percute matéria própria de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09626 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do inciso XIX do Art. 99  
que passará a ter a seguinte redação:  
XIX - Limites e condições para a concessão de  
garantia da União em operações de crédito interno  
e externo, vedada a garantia de qualquer natureza  
a empresas de capital privado. 
Justificativa 
O erário público não pode ficar sujeito a danos por garantia a empresas de capital privado. 
Parecer:   
   A preocupação do Nobre Constituinte justifica-se plenamente. Consideramos, contudo, mais 
apropriado transferir para o Senado Federal a competência a que se refere o texto emendado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09627 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprime o inciso VII do Art. 99 
Justificativa 
A concessão de anistia deve constituir-se em competência exclusiva do Congresso Nacional e não 
pode estar condicionada a veto ou sanção Presidencial. 
Parecer:   
   A emenda conflita com as diretrizes adotadas pelo projeto. 
 
   
   EMENDA:10343 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Ao Art. 99, VII.  
Suprima-se a parte final:  
"..., inclusive para os crimes políticos". 
Justificativa 
Basta dizer que compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República (art. 99 
caput), a "concessão da anistia". A anistia é um instituto que essencial, ou, pelo menos 
predominantemente, se refere a “crimes políticos” ou a "agentes de crime de caráter político". 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:10601 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - art. 99  
Modifique-se a redação do "caput" do art. 99  
do Projeto de Constituição, que passará a ter o seguinte teor:  
Art. 99 - Cabe à Assembléia Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União, especialmente: 
Justificativa 
A presente proposta é uma adaptação a Emenda formulada pelo Constituinte signatário ao artigo 96, 
pela qual institui o Parlamento baseado na forma unicameral. 
Parecer:   
   A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
   
EMENDA:11091    REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
      AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP)    
Texto: 
Acrescente-se ao  art.  99, do  Projeto  de 
Constituição, o seguinte parágrafo único: 
                "Art. 99 - .................................. 
           .................................................. 
                Parágrafo  único - O Conselho Nacional terá 
           representação em todos os Conselhos  estabelecidos 
           nesta Constituição, em pelo menos um quarto de sua 
           respectiva composição". 
Justificativa 
A fim da que haja efetivamente transparência em todos os organismos federais, particularmente nos 
órgãos colegiados estabelecidos pela Lei Maior, afigura-se-nos fundamental que integrem sua 
composição representantes do Congresso Nacional. 
Parecer 
     O pretendido pela Emenda excede o atribuído pelo Projeto. 
 
 
   EMENDA:11398 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 99, VIII  
Suprima-se a expressão "e a organização  
judiciária do Distrito Federal", constante do  
inciso VIII do art. 99, do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Ao se pretender conferir autonomia ao Distrito Federal, torna-se incoerente estabelecer, como 
atribuição do Congresso Nacional, dispor sobre sua organização judiciária. 
A presente Emenda, a exemplo de outras oferecidas ao texto [em especial os incisos XIII e XIV e a 
alínea “o” do inciso XXIII, todos do artigo 54), visa a corrigir essa imperfeição 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:11399 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 99, XI  
Suprima-se a expressão "ressalvado o disposto  
nos arts. 107, item V, e 108, item IX", do inciso  
XI do artigo 99 do projeto de constituição. 
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Justificativa 
A ressalva que o dispositivo propõe confere à Câmara Federal e ao Senado da República o poder 
superior de decidir acerca de seu quadro funcional, mediante projeto de Resolução que crie, 
transforme ou extinga cargos e fixe sua respectiva remuneração. 
Trata-se de privilégio face aos demais Poderes da República, que carecem de apresentação de 
projeto de Lei para o atingimento desse objetivo. 
Parecer:   
   A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:11496 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda ao texto do projeto de Constituição  
aprovado pela Comissão de Sistematização (Jul/87).  
Retirar o inciso XX do Art. 99, bem como a  
expressão: "... por proposta do Primeiro Ministro,...", do inciso VI do art. 108. 
Justificativa 
Propõe-se retirar o inciso XX do Art. 99 para evitar que se consagre na nova Constituição Federal o 
grave erro de se definir como competência da união o disciplinamento da capacidade de 
endividamento dos Estados e Municípios.  
Esse poder, que hoje deveria ser da competência privativa do Senado Federal, está sendo de fato 
exercido pela União. E tem, por esse exato motivo, submetido os Estados e Municípios aos maiores 
constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças.  
É, aliás, por essa razão que propomos seja também excluída a expressão”...por proposta do Primeiro 
Ministro”....do texto do inciso VI, do Art. 108, pois foi justamente apoiado em igual expressão que, em 
1975, tomando por base o texto da Constituição de 1967 instalou-se todo o aparado limitativo ao 
endividamento dos Estados e Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho 
Monetário Nacional.  
Considerando tratar-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no 
texto do novo projeto de constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores 
Senadores à iniciativa dos Primeiros Ministros, e muito menos contemplar em outro artigo do Projeto, 
onde se trata das atribuições do Congresso Nacional, portanto das duas Casas, poderes que são 
tradicionalmente da competência do Senado. É incoerente ou, no mínimo, extravagante.  
Parecer:   
   Os objetivos perseguidos pela Emenda conflitam com a orientação adotada pelo Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:11571 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- incluir no artigo 99 do Projeto de  
Constituição, na competência do Congresso  
Nacional, o seguinte inciso:  
XXI - disciplinar o acesso ao mercado  
interno, e o ingresso de capital estrangeiro. 
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Justificativa 
A emenda visa atribuir ao Congresso Nacional competência para normatizar o acesso ao mercado 
interno, e principalmente para o estabelecimento de normas e diretrizes sobre o ingresso de capital 
estrangeiro no país, hoje na competência de órgãos do governo, como o Banco Central, e 
consequentemente, afastado do debate político.  
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:12623 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item XI, do Art. 99 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 99 - .................................. 
XI - Criação, estruturação, transformação e  
extinção de cargos, empregos e funções públicas e  
fixação da respectiva remuneração, ressalvado o  
disposto nos Art. 107, item V, e 108, item IX; 
Justificativa 
Propomos alteração no item XI do Art. 99 do Projeto de Constituição, para assegurar ao Congresso 
Nacional a competência sobre a execução e estruturação dos cargos, empregos e funções públicas, 
definição que teoricamente lhe pertence, mas com a decretação do DL-200/67, foi transferido na 
prática, para a Presidência da República.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:13188 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA  
Emenda-se ao texto do Projeto de Constituição  
aprovado pela Comissão de Sistematização (JUL/87).  
retirar o inciso XX do Art. 99, bem como a  
expressão: "... por proposta do primeiro  
Ministro,...", do inciso VI do art. 108. 
Justificativa 
Propõe-se retirar o inciso XX do Art. 99 para evitar que se consagre na nova Constituição Federal o 
grave erro de se definir como competência da união o disciplinamento da capacidade de 
endividamento dos Estados e Municípios.  
Esse poder, que hoje deveria ser da competência privativa do Senado Federal, está sendo de fato 
exercido pela União. E tem, por esse exato motivo, submetido os Estados e Municípios aos maiores 
constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças.  
É, aliás, por essa razão que propomos seja também excluída a expressão”...por proposta do Primeiro 
Ministro”....do texto do inciso VI, do Art. 108, pois foi justamente apoiado em igual expressão que, em 
1975, tomando por base o texto da Constituição de 1967 instalou-se todo o aparado limitativo ao 
endividamento dos Estados e Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho 
Monetário Nacional.  
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Considerando tratar-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no 
texto do novo projeto de constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores 
Senadores à iniciativa dos Primeiros Ministros, e muito menos contemplar em outro artigo do Projeto, 
onde se trata das atribuições do Congresso Nacional, portanto das duas Casas, poderes que são 
tradicionalmente da competência do Senado. É incoerente ou, no mínimo, extravagante.  
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:13574 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 99, Incisos IX, XII e XVII.  
Suprimam-se do anteprojeto:  
Incisos IX, XII e XVII. 
Justificativa 
Matéria típica do governo, o inciso IX, que está melhor estruturado para executar este planejamento. 
No Inciso XII, a execução das leis é atribuição do governo, cabendo ao Legislativo apenas fiscalizar 
sua eficácia. Intervir desta forma nos métodos é subjugar o Executivo ao Congresso de forma 
indevida. É bom lembrar que, pelo sistema parlamentarista adotado, o Legislativo já tem muitas 
responsabilidades e mecanismos de controle. A ação governamental, em tal caso, não pode ser 
transformada num quebra-cabeças legal, sob pena de inviabilizar o parlamentarismo. 
No Inciso XVII, já está previsto nos incisos II e XIV. 
Parecer:   
   Pela aprovação em parte, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:13776 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Altere-se a redação do inciso XVIII do artigo 99 do Projeto, da seguinte forma:  
"Art. 99 - Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União, especialmente:  
............................................  
XVIII - limites globais para as operações de  
crédito externo e interno da União, de suas  
autarquias e demais entidades controladas pelo  
poder público federal." 
Justificativa 
A proposta visa eliminar a expressão “e condições” do texto do Projeto. 
O exame, pelo Congresso Nacional, das condições para a realização de operações de crédito externo 
por parte das entidades mencionadas no dispositivo em questão implica, entre outras medidas, na 
análise dos instrumentos contratuais relativos a tais operações. Ora, a celeridade que caracteriza as 
operações do mercado financeiro é incompatível com o exame que o Projeto pretende seja feito pelo 
Congresso Nacional, cujo processo de análise, por mais ágil que seja, nunca poderá acompanhar o 
ritmo natural desse mercado. Qualquer eventual atraso no exame das condições poderia acarretar 
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graves prejuízos às entidades em questão, haja visto, só para ilustrar, a constante variação das taxas 
de juros nesse tipo de operação.  
Parecer:   
   A emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. Pela prejudicalidade. 
 
   
   EMENDA:14210 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 99  
O Art. 99 do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 99 - Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, deliberar sobre  
todas as matérias de competência da União, especialmente. 
Justificativa 
Embora o verbo dispor também signifique deliberar, deliberar é o papel do Congresso Nacional e o 
verbo deliberar é o que melhor exprime sua função. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:14712 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 99, item XIII, a seguinte redação:  
XIII - Telecomunicações. 
Justificativa 
O texto proposto pelo Projeto fala em “radiodifusão, telecomunicações e comunicações de massa”. 
1º - a radiodifusão é parte das telecomunicações, nelas estando incluída. Assim, não é necessária a 
citação e se houvesse seria em segundo plano. 
2º - o conceito de “comunicação de massa” não existe técnica nem juridicamente. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:14928 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 99, XX  
Suprima-se o inciso XX do artigo 99 do Projeto de Constituição. 
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Justificativa 
O inciso XX, que a presente Emenda propõe seja suprimido do artigo 99, incide no grave erro de se 
cometer à União o disciplinamento da capacidade de endividamento dos Estados e Municípios.  
Ora, trata-se de competência efetivamente privativa do Senado da República.  
E por que o Senado? Pelo próprio princípio da estrutura federativa, que não admite, por origem, 
sejam os Estados submetidos a tamanho controle, em detrimento de sua autonomia.  
O Federalismo somente será concebível, se mantida no Senado tal competência, por se tratar da 
Casa Legislativa de representação partidária dos Estados.  
No Congresso Nacional, o peso numérico indiscutível é o dos Senhores Deputados, que não 
representam formalmente o Estado, mas sim a sociedade.  
Objetivamente, pois, trata-se de inquestionável, competência do Senado da República.  
Parecer:   
   A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. 
 
   
   EMENDA:15241 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprimam-se do item XX do art. 99 e a  
expressão "... por proposta do Primeiro-Ministro,  
..." do item VI do art. 108. 
Justificativa 
Propõe-se retirar o item XX do Art. 99 para evitar que se consagre na nova Constituição Federal o 
grave erro de se definir como competência da união o disciplinamento da capacidade de 
endividamento dos Estados e Municípios.  
Esse poder, que hoje deveria ser da competência privativa do Senado Federal, está sendo de fato 
exercido pela União. E tem, por esse exato motivo, submetido os Estados e Municípios aos maiores 
constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças.  
É, aliás, por essa razão que propomos seja também excluída a expressão”...por proposta do Primeiro 
Ministro”....do texto do inciso VI, do Art. 108, pois foi justamente apoiado em igual expressão que, em 
1975, tomando por base o texto da Constituição de 1967 instalou-se todo o aparado limitativo ao 
endividamento dos Estados e Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho 
Monetário Nacional.  
Considerando tratar-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no 
texto do novo projeto de Constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores 
Senadores à iniciativa dos Primeiros Ministros, e nem contemplar, em outro artigo do Projeto, onde se 
trata das atribuições do Congresso Nacional, portanto das duas Casas, poderes que são 
tradicionalmente da competência do Senado.  
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:15463 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
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Texto:   
   EMENDA  
Emenda Supressiva do inciso XX do Art. 99: 
Justificativa 
Propõe-se retirar o inciso XX do Art. 99, para evitar que se consagre na nova Constituição Federal o 
grave erro de se definir como competência da União, o disciplinamento da capacidade de 
endividamento dos Estados e Municípios.  
Esse poder, que hoje deveria ser da competência privativa do Senado Federal, está sendo de fato 
exercido pela União. E tem, por esse exato motivo, submetido os Estados e Municípios aos maiores 
constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:15934 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte alínea "a" ao inciso  
XVI do art. 100 do Projeto, transformando-se as  
atuais alíneas em "b" e "c", respectivamente:  
"Art. 100 ..................................  
XVI - aprovar previamente:  
a) planos ou diretrizes gerais de política  
econômica e planejamento econômico;  
.................................................. 
Justificativa 
É necessário incluir, expressa e inequivocamente, entre as matérias de competência exclusiva do 
Congresso Nacional, previstas no art. 100 do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, a que se refere à política econômica e ao planejamento econômico, cujos planos ou 
diretrizes gerais deverão ser por eles, previamente, aprovados.  
Parecer:   
   No Substitutivo em elaboração, figurará entre as atribuições do Congresso Nacional dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, inclusive planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento. Temos, pois, que a r. emenda está parcialmente atendida.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:15991 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o item XVI do art. 99 do Projeto de Constituição elaborado pela Comissão 
de Sistematização. 
Justificativa 
O item XVI do art. 99 dispõe: 
“Art. 99. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas 
as matérias de competência da União, especialmente. 
...................................................................................................................................................................
......................... 
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XVI – Captação e segurança da poupança popular.” 
A matéria está compreendida na disposição do art. 328, inciso V, não havendo tecnicamente 
quaisquer outras alternativas para a “segurança da poupança popular” que já não esteja abrangida no 
inciso I do mesmo dispositivo que versa sobre as instituições e operações do sistema financeiro 
nacional.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:16005 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 99  
Inclua-se no Artigo 99 o seguinte inciso:  
Art. 99 ....................................  
............................................  
XXI - A lei regulará o processo de  
fiscalização e controle, pela Câmara dos Deputados  
e pelo Senado Federal, dos atos do Poder  
Executivo, inclusive os da administração direta e  
indireta. A lei objeto deste artigo, entre outras  
medidas, regulará a prisão administrativa de  
funcionários e dirigentes de entidades da  
administração direta e indireta, além de outras  
penalidades, por descumprimento da obrigação legal.  
Inclua-se nas Disposições Transitórias:  
Art... - A edição da lei prevista no Art. 99  
Inciso XXI deverá ser feita no prazo 120 dias após  
a promulgação desta Constituição. 
Justificativa 
O nosso objetivo é impedir que as leis votadas pelo Congresso Nacional e sancionadas não sejam 
cumpridas. 
Temos recentemente a chamada “Lei dos Royalties”, sancionada em 27 de dezembro de 1985, 
regulamentada em 29 de agosto de 1986, até hoje não foi cumprida. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:16198 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
O artigo 99, em seu inciso XVIII, é acrescido  
da seguinte alínea a; no Projeto de Constituição:  
Art. 99 - ..................................  
..................................................  
XVIII - ..........................................  
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..................................................  
a) autorização para importação de alimentos,  
comprovada a incapacidade de suprimento nacional. 
Justificativa 
A importação de alimentos, num País como o Brasil, deveria quase ser um crime previsto em Lei, 
uma vez que com nossa extensão territorial e qualidade dos solos, não se justifica, a qualquer título, 
tal importação. 
O que devemos, isto sim, é prestigiar de todas as formas o produtor nacional, para que este possa 
produzir com abundância, sem se expor e dispor aos constantes prejuízos. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:16251 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Itens Do Artigo 99.  
Simplifica A Redação Dada Aos Itens Do Artigo 99.  
Art. 99 - Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União, especialmente:  
I - fixação do efetivo das Forças Armadas;  
II - limites do território nacional; espaço  
aéreo e marítimo; bens do domínio da União;  
III - definição dos objetivos nacionais  
relativos a ação do Poder Público, em todas as matérias;  
IV - organização administrativa e judiciária  
da União e dos Territórios e a organização  
judiciária do Distrito Federal;  
V - critérios para classificação de documentos  
e informações oficiais sigilosas e prazos para a  
sua desclassificação;  
VI - orçamentos, planos e programas nacionais,  
regionais e setoriais;  
VII - tributos, finanças, câmbio, moeda e crédito;  
VIII - criação, transformação e extinção de  
cargos, empregos e funções públicas e fixação da  
respectiva renumeração, ressalvado o disposto nos  
arts. 107, item V, e 108, item IX. 
Justificativa 
A emenda visa simplificar a redação, tendo em vista que muitos itens tratavam de um mesmo 
assunto, apenas detalhando-o desnecessariamente. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:16657 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 99 do Título V -  
Capítulo I, Seção II - Das Atribuições do  
Congresso Nacional, o seguinte item XXI:  
"Art. 99 - ........................... 
XXI - apreciar em regime de urgência a  
assunção de dívidas externas e as condições de  
negociação da dívida atual." 
Justificativa 
A capacidade financeira do povo brasileiro há que ser respeitada e o Congresso Nacional é a 
instância em condições de decidir sobre a matéria, pois nele estão representados todos os 
segmentos da sociedade brasileira. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:16864 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA  
Emenda ao texto do projeto de Constituição  
aprovado pela Comissão de Sistematização (JUL/87).  
Retirar o inciso XX do Art. 99, bem como a  
expressão: "... por proposta do Primeiro  
Ministro,...", do inciso VI do art. 108. 
Justificativa 
Propõe-se retirar o inciso XX do Art. 99 para evitar que se consagre na nova Constituição Federal o 
grave erro de se definir como competência da união o disciplinamento da capacidade de 
endividamento dos Estados e Municípios.  
Esse poder, que hoje deveria ser da competência privativa do Senado Federal, está sendo de fato 
exercido pela União. E tem, por esse exato motivo, submetido os Estados e Municípios aos maiores 
constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças.  
É, aliás, por essa razão que propomos seja também excluída a expressão”...por proposta do Primeiro 
Ministro”....do texto do inciso VI, do Art. 108, pois foi justamente apoiado em igual expressão que, em 
1975, tomando por base o texto da Constituição de 1967 instalou-se todo o aparado limitativo ao 
endividamento dos Estados e Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho 
Monetário Nacional.  
Considerando tratar-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no 
texto do novo projeto de constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores 
Senadores à iniciativa dos Primeiros Ministros, e muito menos contemplar em outro artigo do Projeto, 
onde se trata das atribuições do Congresso Nacional, portanto das duas Casas, poderes que são 
tradicionalmente da competência do Senado. É incoerente ou, no mínimo, extravagante.  
Parecer:   
   Optou-se pela manutenção do dispositivo emendado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:17107 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se novo item, onde couber, aos do  
art. 99 (Das Atribuições do congresso Nacional),  
do Capítulo I do Título V, como segue:  
"... - cooperativismo e associativismo;" 
Justificativa 
Embora possa ser alegado que a matéria desta proposta já se encontre subentendida no item IV 
(planos de desenvolvimento), na verdade, porém, esta será a primeira vez que uma Constituição de 
nosso país consignará normas sobre apoio, incentivo, ao cooperativismo e ao associativismo (cf. art. 
304 - § 2º e art. 325, § 1º - v. Emenda ao art. 259, à parte).  
Assim sendo, é toda conveniência que se fixe a competência do Congresso Nacional para legislar 
sobre estas modalidades de ação comunitária/democrática, que, mesmo envolvendo, em alguns dos 
seus tipos ou segmentos, atos finais de mercancia, praticam, precipuamente, atos de natureza 
social/educativa. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:17135 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Adite-se ao Artigo 99 do Projeto de Constituição o seguinte inciso:  
XXI - aprovar previamente, por visto secreto,  
a escolha do Presidente e dos Diretores do Banco  
Central do Brasil e do Presidente do Banco do  
Brasil, e deliberar sobre sua exoneração.  
Suprima-se, portanto, a letra "e" do inciso  
III do Artigo 108 do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
A escolha dos titulares desses cargos é de tal importância que deve ser da competência do 
Congresso e não apenas do Senado Federal.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:17484 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Emenda ao texto do projeto de Constituição  
aprovado pela Comissão de Sistematização (Jul/87).  
Retirar o inciso XX do Art. 99, bem como a  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 123  

 

expressão: "por proposta do Primeiro  
Ministro,...", do inciso VI do Art. 108. 
Justificativa 
Propõe-se retirar o inciso XX do Art. 99 para evitar que se consagre na nova Constituição Federal o 
grave erro de se definir como competência da união o disciplinamento da capacidade de 
endividamento dos Estados e Municípios.  
Esse poder, que hoje deveria ser da competência privativa do Senado Federal, está sendo de fato 
exercido pela União. E tem, por esse exato motivo, submetido os Estados e Municípios aos maiores 
constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças.  
É, aliás, por essa razão que propomos seja também excluída a expressão”...por proposta do Primeiro 
Ministro”....do texto do inciso VI, do Art. 108, pois foi justamente apoiado em igual expressão que, em 
1975, tomando por base o texto da Constituição de 1967 instalou-se todo o aparado limitativo ao 
endividamento dos Estados e Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho 
Monetário Nacional.  
Considerando tratar-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no 
texto do novo projeto de constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores 
Senadores à iniciativa dos Primeiros Ministros, e muito menos contemplar em outro artigo do Projeto, 
onde se trata das atribuições do Congresso Nacional, portanto das duas Casas, poderes que são 
tradicionalmente da competência do Senado. É incoerente ou, no mínimo, extravagante.  
Parecer:   
   Optou-se pela manutenção do dispositivo emendado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:17951 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda ao texto do Projeto de Constituição  
aprovado pela Comissão de Sistematização (JUL/87).  
Retirar o inciso XX do Art. 99, bem como a  
expressão: "....por proposta do Primeiro  
Ministro,...", do inciso VI do art. 108. 
Justificativa 
Propõe-se retirar o inciso XX do Art. 99 para evitar que se consagre na nova Constituição Federal o 
grave erro de se definir como competência da união o disciplinamento da capacidade de 
endividamento dos Estados e Municípios.  
Esse poder, que hoje deveria ser da competência privativa do Senado Federal, está sendo de fato 
exercido pela União. E tem, por esse exato motivo, submetido os Estados e Municípios aos maiores 
constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças.  
É, aliás, por essa razão que propomos seja também excluída a expressão”...por proposta do Primeiro 
Ministro”....do texto do inciso VI, do Art. 108, pois foi justamente apoiado em igual expressão que, em 
1975, tomando por base o texto da Constituição de 1967 instalou-se todo o aparado limitativo ao 
endividamento dos Estados e Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho 
Monetário Nacional.  
Considerando tratar-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no 
texto do novo projeto de constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores 
Senadores à iniciativa dos Primeiros Ministros, e muito menos contemplar em outro artigo do Projeto, 
onde se trata das atribuições do Congresso Nacional, portanto das duas Casas, poderes que são 
tradicionalmente da competência do Senado. É incoerente ou, no mínimo, extravagante.  
Parecer:   
   A questão do Sistema de Governo, em face das discussões, que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do Substitutivo. Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:18065 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda ao texto do projeto de Constituição  
aprovado pela Comissão de Sistematização (jul/87).  
Retirar o inciso XX do art. 99, bem como a  
expressão: "... por proposta do Primeiro  
Ministro,...", do inciso VI do art. 108. 
Justificativa 
Propõe-se retirar o inciso XX do Art. 99 para evitar que se consagre na nova Constituição Federal o 
grave erro de se definir como competência da união o disciplinamento da capacidade de 
endividamento dos Estados e Municípios.  
Esse poder, que hoje deveria ser da competência privativa do Senado Federal, está sendo de fato 
exercido pela União. E tem, por esse exato motivo, submetido os Estados e Municípios aos maiores 
constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças.  
É, aliás, por essa razão que propomos seja também excluída a expressão”...por proposta do Primeiro 
Ministro”....do texto do inciso VI, do Art. 108, pois foi justamente apoiado em igual expressão que, em 
1975, tomando por base o texto da Constituição de 1967 instalou-se todo o aparado limitativo ao 
endividamento dos Estados e Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho 
Monetário Nacional.  
Parecer:   
   A questão do sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do substitutivo. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:18099 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda ao texto do projeto de Constituição  
aprovado pela Comissão de Sistematização (Jul/87).  
Retirar o inciso XX do art. 99, bem como a  
expressão: "... por proposta do Primeiro Ministro,  
" do inciso VI do art. 108. 
Justificativa 
Propõe-se retirar o inciso XX do Art. 99 para evitar que se consagre na nova Constituição Federal o 
grave erro de se definir como competência da união o disciplinamento da capacidade de 
endividamento dos Estados e Municípios.  
Esse poder, que hoje deveria ser da competência privativa do Senado Federal, está sendo de fato 
exercido pela União. E tem, por esse exato motivo, submetido os Estados e Municípios aos maiores 
constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças.  
É, aliás, por essa razão que propomos seja também excluída a expressão”...por proposta do Primeiro 
Ministro”....do texto do inciso VI, do Art. 108, pois foi justamente apoiado em igual expressão que, em 
1975, tomando por base o texto da Constituição de 1967 instalou-se todo o aparado limitativo ao 
endividamento dos Estados e Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho 
Monetário Nacional.  
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Considerando tratar-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no 
texto do novo projeto de constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores 
Senadores à iniciativa dos Primeiros Ministros, e muito menos contemplar em outro artigo do Projeto, 
onde se trata das atribuições do Congresso Nacional, portanto das duas Casas, poderes que são 
tradicionalmente da competência do Senado. É incoerente ou, no mínimo, extravagante.  
Parecer:   
   A questão do sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do substitutivo. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:18297 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Retirar o inciso XX, do Art. 99, bem como a  
expressão:"... por proposta do Primeiro-Ministro,  
...", do inciso VI do art. 108. 
Justificativa 
Propõe-se retirar o inciso XX do Art. 99 para evitar que se consagre na nova Constituição Federal o 
grave erro de se definir como competência da união o disciplinamento da capacidade de 
endividamento dos Estados e Municípios.  
Esse poder, que hoje deveria ser da competência privativa do Senado Federal, está sendo de fato 
exercido pela União. E tem, por esse exato motivo, submetido os Estados e Municípios aos maiores 
constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças.  
É, aliás, por essa razão que propomos seja também excluída a expressão”...por proposta do Primeiro 
Ministro”....do texto do inciso VI, do Art. 108, pois foi justamente apoiado em igual expressão que, em 
1975, tomando por base o texto da Constituição de 1967 instalou-se todo o aparado limitativo ao 
endividamento dos Estados e Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho 
Monetário Nacional.  
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:18342 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda ao texto do projeto de Constituição  
aprovado pela Comissão de Sistematização (JUL/87).  
Retirar o inciso XX do Art. 99, bem como a  
expressão: "..... por proposta do Primeiro  
Ministro, ...", do inciso VI do art. 108. 
Justificativa 
Propõe-se retirar o inciso XX do Art. 99 para evitar que se consagre na nova Constituição Federal o 
grave erro de se definir como competência da união o disciplinamento da capacidade de 
endividamento dos Estados e Municípios.  
Esse poder, que hoje deveria ser da competência privativa do Senado Federal, está sendo de fato 
exercido pela União. E tem, por esse exato motivo, submetido os Estados e Municípios aos maiores 
constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças.  
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É, aliás, por essa razão que propomos seja também excluída a expressão”...por proposta do Primeiro 
Ministro”....do texto do inciso VI, do Art. 108, pois foi justamente apoiado em igual expressão que, em 
1975, tomando por base o texto da Constituição de 1967 instalou-se todo o aparado limitativo ao 
endividamento dos Estados e Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho 
Monetário Nacional.  
Considerando tratar-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no 
texto do novo projeto de constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores 
Senadores à iniciativa dos Primeiros Ministros, e muito menos contemplar em outro artigo do Projeto, 
onde se trata das atribuições do Congresso Nacional, portanto das duas Casas, poderes que são 
tradicionalmente da competência do Senado. É incoerente ou, no mínimo, extravagante. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:18690 PARCIALMENTE APROV 
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 Assembléia 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 II  
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL  
Art. 48 - Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União, especialmente:  
I - definição dos objetivos nacionais  
relativamente à ação do Poder Público em todos os setores;  
II - planos e programas nacionais, regionais  
e setoriais de desenvolvimento;  
III - sistema tributário, arrecadação e  
distribuição de rendas;  
IV - orçamento anual e plano plurianual de  
investimentos; diretrizes orçamentárias; abertura  
e operações de crédito; dívida pública; emissões  
de curso forçado;  
V - fixação do efetivo das Forças Armadas;  
VI - limites do território nacional; espaço  
aéreo e marítimo; bens do domínio da União;  
VII - transferência temporária da sede do  
Governo Federal;  
VIII - concessão de anistia, inclusive para  
os crimes políticos;  
IX - organização administrativa e  
judiciária da União e dos Territórios e a  
organização judiciária do Distrito Federal;  
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X - critérios para classificação de  
documentos e informações oficiais sigilosos e  
prazos para a sua desclassificação;  
XI - criação, transformação e extinção de  
cargos, empregos e funções públicas e fixação da  
respectiva remuneração, ressalvado o disposto no Art. 51;  
XII - sistema nacional de radiodifusão,  
telecomunicação e comunicação de massa;  
XIII - matéria financeira, cambial e  
monetária, instituições financeiras e suas operações;  
XIV - normas gerais de direito financeiro;  
XV - captação e segurança da poupança popular;  
XVI - moeda, seus limites de emissão, e  
montante da dívida mobiliária federal;  
XVII - limites globais e condições para as  
operações de crédito externo e interno da União,  
de suas autarquias e demais entidades controladas  
pelo poder público federal;  
XVIII - limites e condições, para a concessão  
de garantias da União em operações de crédito  
externo e interno;  
XIX - estabelecimento, na forma de lei complementar, de:  
a) limites globais e condições para o  
montante da dívida mobiliária dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Municípios; e  
b) limites e condições para as operações de  
crédito externo e interno dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Municípios, de suas autarquias e  
demais entidades por eles controladas.  
[...] 
Justificativa 
A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados.  
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:18728 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se novo item aos do art. 99 (Das  
Atribuições do Congresso Nacional), do Capítulo I  
do Título V, como segue:  
"... - normas de participação comunitária nos programas e ações sociais de governo;" 
Justificativa 
O projeto inova em matéria de participação da coletividade nos programas e nas ações de governo  
(cf. art. 17, IV – m, n e q ; VI - a, b e c; VII – b, c e d ) e, assim, é indispensável especificar a 
competência do Congresso Nacional para legislar sobre normas dessa participação, a fim de que haja 
bons resultados da inovação e se evitem conflitos entre os representantes comunitários e as 
,autoridades públicas que levem a situações de constrangimento e até mesmo a impasses no bom 
relacionamento. 
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Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:18918 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 99, inciso X  
Exclua-se do Projeto de Constituição o inciso X do art. 99. 
Justificativa 
O inciso X, do art. 99, do Projeto de Constituição estabelece competência do executivo e, por isso 
mesmo, deve ser excluído da competência especifica do Congresso Nacional, que já a tendo para 
legislar sobre a organização administrativa da União e a segurança interna, já terá aí incluída a 
atribuição que o inciso pretende explicitar.  
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:19336 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No. 04  
MODIFICATIVA  
Ao Art. 99, seja dada a redação seguinte,  
transferindo-se a matéria de seus incisos,  
devidamente adequada e sistematizada, para o art.  
54 (Competência da União):  
Art. 99 - Compete ao Congresso Nacional, com  
a sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União. 
Justificativa 
Os incisos do artigo modificado reiteram praticamente matéria já contemplada no artigo 54, quando 
trata da competência da União. As singularidades e inovação deverão ser adequadas ao elenco do 
referido no art. 54. 
Com a sugestão, se enseja uma melhor sistematização do texto constitucional. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:19390 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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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  
[...] 
SECÇÃO I  
DO CONGRESSO NACIONAL  
Art. 56 - Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União, especialmente:  
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas.  
II - orçamento anual e plano plurienal de  
investimentos, abertura e operações de crédito,  
dívida pública e emissões de curso forçado;  
III - Fixação do efetivo das Forças Armadas;  
IV - plano e programas nacionais e regionais  
de desenvolvimento;  
V - limites do território nacional, espaço  
aéreo e marítimo e bens do domínio da União;  
VI - transferência temporária da sede do  
Governo Federal;  
VII - concessão de anistia penal e tributária;  
VIII - organização administrativa e  
judiciária da União e dos Territórios e  
organização judiciária do Distrito Federal;  
IX - definição dos objetivos nacionais sob o  
prisma do Poder Público;  
X - critérios de classificação de documentos  
e informações oficiais sigilosas e prazos para a sua classificação;  
XI - criação, transformação e extinção de  
cargos, empregos e funções públicas e fixação das  
remunerações, ressalvadas as competências privativas;  
XII - autorização para celebração de  
convênios e acordos para a execução de leis,  
serviços e obras federais;  
XIII - sistema nacional de radiodifusão,  
telecomunicação e comunicação de massa;  
XIV - matéria financeira, cambial e  
monetária, instituições financeiras e suas operações;  
XV - normas gerais de direito financeiro e  
captação e segurança da poupança popular;  
XVI - moeda, seus limites de emissão e  
montante da dívida imobiliária;  
XVII - limites globais e condições para  
operações de crédito, externas e internas da  
União, em suas autarquias e demais entidades  
controladas pelo Poder Público Federal;  
XVIII - limites e condições para a concessão  
de garantia da União em operações de crédito;  
XIX - estabelecer, mediante lei complementar:  
a) limites globais e condições para o  
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montante da dívida pública dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Municípios;  
b) limites e condições para as operações de  
crédito externo e interno dos Estados, Distrito  
Federal e dos Municípios, de suas autarquias e  
demais entidades por eles controladas.  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:19789 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O item XI do art. 99 passa a ter a seguinte redação:  
"XI - regime jurídico dos servidores  
públicos, fixação dos respectivos vencimentos,  
criação, transformação e extinção dos respectivos  
cargos, empregos e funções, ressalvado o  
disposto nos artigos 107, item V e 108, item IX." 
Justificativa 
De tal relevância é a matéria – REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS -  que as 
Constituições brasileiras, a partir de 1934, têm todas reservado ao assunto especial segmento – 
Título ou Seção. Claro que nem tudo o que concerne ao tema pode figurar no Código Maior; muito 
ficará, sem dúvida, para disposições complementares, que, entretanto, devem sempre depender de 
LEI, em sentido formal, e não de decretos, não dos chamados “regulamentos autônomos”, nem de 
instruções, portarias, circulares, avisos, nem de outros quaisquer atos da Administração pública. 
É absolutamente indispensável, a bem da estabilidade e segurança que, espera-se, hão de presidir 
as relações entre o organismo estatal e seus próprios agentes, que a definição dos direitos e deveres 
genéricos essenciais, destes últimos, ou seja, a fixação do pertinente REGIME JURÍDICO, se deixe à 
coletiva, madura e isenta reflexão dos legisladores – representantes do povo -, em vez de ao arbítrio 
unilateral de dirigentes administrativos (como, por exemplo, Secretários de Estado, diretores de 
departamento e chefes de seção). 
Já o Magno Estatuto de 1934, no art. 170, atribuía tal competência, expressamente, ao PODER 
LEGISLATIVO; e o mesmo faz no art. 109, a Carta Política atual. É de toda a conveniência não se 
modifique esse estado de coisas. 
Esta emenda foi sugerida por eleitores do Partido Liberal. 
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:19942 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao inciso II, do artigo 99, a seguinte redação:  
" II - plano plurianual de investimentos;  
diretrizes orçamentárias; orçamento anual;  
operações de crédito; dívida pública; e emissões  
de curso forçado;" 
Justificativa 
Suprime-se do atual e expressão “abertura”, por ela não estipular a que se refere.  
Por outro lado, ordena-se cronologicamente os instrumentos instituídos por este Projeto de 
Constituição para disciplinar os gastos públicos.  
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:20121 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item XI, do art. 99 do projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 99 ............................... 
XI - criação, estruturação, transformação e  
extinção de cargos, empregos e funções públicas e  
fixação da respectiva remuneração, ressalvado o  
disposto no art. 107, item V, e 108, item IX; 
Justificativa 
Propomos alteração no dispositivo Xl do Art. 99 do projeto de Constituição, para assegurar ao 
Congresso Nacional a competência para dispor sobre a execução e estruturação dos cargos, 
empregos e funções públicas, definição que teoricamente lhe pertence, mas com a decretação do DL-
200/67, foi transferida para a Presidência da República. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
 
EMENDA:20327    PREJUDICADA 
    Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
    NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)    
Texto: 
Dá nova redação ao Inciso XVII do Art. 99: 
Nenhum  dinheiro será gasto nem emitido nem o 
Estado  assumirá  qualquer  obrigação  interna  ou 
externa  sem  que  haja  autorização  do Congresso Nacional. 
Para as questões emergenciais contará o Poder 
Executivo com o  Fundo  de  Reserva  Orçamentária, 
cujo  valor  não  ultrapassará  a  3%  do total de 
gastos autorizados pelo Congresso Nacional na  lei orçamentária. 
O Ministro de ou funcionário que autorizar ou 
der curso a  gasto  que   contrarie   o   disposto 
neste    artigo    responderá   solidariamente   e 
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pessoalmente pelo reingresso dos  valores  e  será 
culpado  pelo  crime  de  malversação  do dinheiro público. 
Justificativa 
Ao Poder Executivo cabe realizar o orçamento aprovado pelo Legislativo em cada exercício. 
A concentração do poder de disposição dos recursos públicos em mãos do Executivo fere este 
princípio e contraria o equilíbrio harmônico dos três poderes. Ao longo da história brasileira vários 
artifícios subtraíram dos representantes do povo e dos Estados a capacidade de definir, no 
orçamento de cada exercício, as prioridades para aplicação do dinheiro público. 
Cabe à Assembleia Nacional Constituinte resgatar esta atribuição do Legislativo, vedando 
expressamente na Constituição a emissão e gasto do dinheiro público fora dos limites legais do 
orçamento. 
Parecer 
A questão do sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida  
após a elaboração do substitutivo. 
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:20520 PARCIALMENTE APROV 
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 II - Das Atribuições do Congresso Nacional  
Art. 49 - Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União, especialmente:  
I - Sistema Tributário, arrecadação e distribuição de rendas;  
II - Orçamento anual e plano plurianual de  
investimentos; dívida pública; emissões de curso forçado;  
III - Fixação do efetivo das Forças Armadas;  
IV - Planos e programas nacionais e regionais de desenvolvimento;  
V - Limites de território nacional, espaço  
aéreo e marítimo; bens do domínio da União;  
VI - Transferência temporária da sede do Governo Federal;  
VII - Concessão de anistia, inclusive para os crimes políticos;  
VIII - Organização administrativa e  
judiciária da União e dos Territórios e  
organização judiciária do Distrito Federal;  
IX - Criação, transformação e extinção de  
cargos, empregos e funções públicas e fixação da  
respectiva remuneração;  
X - Autorização para celebração de convênios  
e acordos para execução de serviços e obras federais;  
XI - Sistema nacional de radiodifusão,  
telecomunicação e comunicação de massa;  
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XII - Matéria financeira, cambial e  
monetária, instituições financeiras e suas operações;  
XIII - Normas gerais de direito financeiro;  
XIV - Captação e segurança da poupança popular;  
XV - Moeda, seus limites de emissão e  
montante da dívida mobiliária federal;  
XVI - Limites globais e condições para as  
operações de crédito externo e interno da União,  
de suas autarquias e demais entidades controladas  
pelo Poder Público Federal;  
XVII - Limites e condições para a concessão  
de garantia da União em operações de crédito  
externo e interno;  
XVIII - Estabelecimento, na forma de lei complementar:  
a) De limites globais e condições para o  
montante da dívida mobiliária dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Municípios;  
b) De limites e condições para as operações  
de crédito externo e interno dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Municípios, de suas  
autarquias e demais entidades por eles controladas.  
[...] 
Justificativa 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo seu projeto de Constituição.  
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico.” 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão ás vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da 
Constituição uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas 
programáticas e reguladoras às leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o fio filosófico 
nas raízes tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação 
do povo pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se 
harmonizam para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21155 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Dê-se ao inciso VIII do artigo 76 a seguinte redação:  
"VIII - Organização administrativa e  
judiciária da União e dos Territórios e a  
organização do Ministério e da Defensoria Pública  
do Distrito Federal; 
Justificativa 
É manifesto o lapso do Substitutivo ao inserir, em tema de organização do Ministério Público, a 
expressão “judiciária”, própria daquele Poder. 
Parecer:   
   Os argumentos alinhados na proposição são convincentes.  
Pela aprovação, nos termos Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21202 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao item XVI do artigo 76:  
XVI - orçamento monetário, moeda, seus limites de emissão, e o montante da dívida  
mobiliária federal. 
Justificativa 
Uma das críticas de fundo a autonomia descontrolada do executivo autoritário, está na flexibilidade 
que tem para gerir um orçamento paralelo. 
Os dispositivos constantes do texto, que aparentemente produzem o controle pretendido, de fato 
excluem o Congresso de realizar a aprovação da Política Monetária que correrá por risco e conta do 
executivo.  
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:21680 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 76, o seguinte inciso:  
Art. 76 - ............................ 
Inciso - O controle externo da execução  
orçamentária e o acompanhamento da política  
econômico-financeira da União, com o auxílio  
técnico do Tribunal de Contas. 
Justificativa 
O orçamento da União para ser aprovado, depende da aquiescência do Congresso Nacional. Nada 
mais justo, portanto, que o próprio Congresso faça o controle da execução desse programa, em 
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colaboração com técnicos do Tribunal de Contas que, como a própria denominação da função indica, 
são os que mais estão inteirados do assunto.  
Parecer:   
   Pela rejeição, visando a evitar repetições. 
 
   
   EMENDA:22270 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o inciso IX do artigo 76 do  
Substitutivo do Relator, renumerando-se os demais. 
Justificativa 
O inciso deve ser cumprido pois a competência nele disciplinada já se encontra embutida no inciso 
VIII do mesmo artigo.  
Parecer:   
   Opinando pela manutenção do texto emendado, não vemos como acolher a Emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22717 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 76, item VIII  
Suprima-se do item VIII do art. 76 do Projeto  
de Constituição as expressões "e dos Territórios". 
Justificativa 
Uma Federação que se pretende moderna, onde as Unidades Federadas mantenham uma isonomia 
e equidade, não pode contemplar a permanência da figura do Território Federal, esdrúxula, ditatorial 
e antijurídica. Somente quem nasceu e viveu num Território Federal, pode avaliar a ação nefasta 
desse modelo político-administrativo sobre os cidadãos. Impõe-se, pois, a atual Constituinte extirpar 
essa anomalia do contexto da Federação Brasileira. Considerando que o atual Projeto de 
Constituição, de forma justa, contempla os Territórios de Roraima e Amapá com a sua transformação 
em Estados Federados, nada mais oportuno que retirar de vez da Federação Brasileira essa figura 
arbitrária de Território Federal.  
Parecer:   
   Propõe o nobre constituinte Mozarildo Cavalcanti a supressão da expressão "e dos Territórios" do 
item VIII do art. 76. Alega S.Exa que, com a transformação dos Territórios de Roraima e Amapá em 
Estados, não mais se justifica a existência dessa figura "esdrúxula, ditatorial e antijurídica".  
Não obstante reconheçamos os elevados propósitos que levaram S.Exa. a apresentar a presente 
Emenda, não a podemos aceitar, uma vez que se refere tão-somente a um dispositivo do Projeto, 
enquanto existem inúmeros outros tratando da matéria. Ademais, o art. 60, das Disposições 
Transitórias não transformou ainda em Estados os Territórios citados. Apenas prevê a realização de 
plebiscito nesse sentido. Finalmente, vale lembrar que S.Exa. se esqueceu do Território Federal 
de Fernando de Noronha.  
Opinamos, portanto, pela rejeição da emenda. 
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   EMENDA:22745 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivos Emendados: Inciso IX e XV do Art. 76.  
Suprimam-se do Art. 76, renumerando-se os demais os incisos IX e XV. 
Justificativa 
O inciso IX é matéria de competência da União e o Congresso deve sobre ela dispor. Mas é 
desnecessária a sua citação expressa no texto constitucional, em nome da concisão da Carta em 
elaboração. O mesmo se aplica ao inciso XV, já absorvido pelo inciso XIII. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão dos incisos IX e XV do Art. 76, que tratam respectivamente de 
critérios para classificação de documentos e informações oficiais sigilosos e captação e garantia da 
poupança popular.  
Entendemos que dada a importância das matérias em questão, devem elas figurar expressamente no 
texto constitucional.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:22750 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo: art. 76 Inciso II  
Acrescente-se ao inciso II do artigo 76, após  
"plano plurianual de investimentos", a expressão  
"diretrizes orçamentárias". 
Justificativa 
Trata-se de restabelecer o contido no projeto de Constituição apresentada pela relatar Bernardo 
Cabral à Comissão de Sistematização, A aprovação, pelo Congresso, das diretrizes orçamentárias é 
imprescindível à elaboração do orçamento anual. 
Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte José Jorge a inclusão da expressão "diretrizes orçamentárias" no texto 
do inciso II do art. 76.  
Após um melhor exame do texto do Projeto de Constituição, opinamos pela retirada da expressão em 
referência por considerá-la redundante, uma vez que cabe ao Congresso Nacional a apreciação do 
próprio orçamento anual.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:23142 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- incluir no artigo 76 do Substitutivo do  
Projeto de Constituição, na competência do  
Congresso Nacional, o seguinte inciso:  
XVII - disciplinar o acesso ao mercado  
interno, e o ingresso de capital estrangeiro. 
Justificativa 
A emenda visa atribuir ao Congresso Nacional competência para normatizar o acesso ao mercado 
interno, e principalmente para o estabelecimento de normas e diretrizes sobre o ingresso de capital 
estrangeiro no país, hoje na competência de órgãos do governo, como o Banco Central, e 
consequentemente, afastado do debate político.  
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:23574 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o Inciso IX do art. 76 e renumere-se os demais. 
Justificativa 
Não é matéria constitucional. Ao menos não se tem notícia de que qualquer nação aborde este 
assunto em suas cartas constitucionais - mesmo as mais prolixas. 
Na realidade, comparada a substância deste Inciso IX com a dos demais, salta aos olhos a pequenez 
deste diante de assuntos tais como sistema tributário, orçamento, efetivo das Forças Armadas, 
planos nacionais de desenvolvimento, limites, sede de governo, anistia e organização administrativa e 
judiciária. 
Com efeito, a manutenção de tal dispositivo na Carta Magna representaria curvar-se ao 
patrulhamento ideológico daqueles que querem, obedecendo Lênin, "reescrever a história", 
amparando-se – tão fraca é sua argumentação - nas costas largas de Constituintes. 
Parecer:   
   Opinando pela manutenção do texto emendado, não vemos como acolher a Emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24096 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 76 do Título V,  
Capítulo I, Seção II (Das Atribuições do Congresso Nacional), o seguinte item XVII:  
Art. 76. ..................................  
XVII - Apreciar em regime de urgência a  
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assunção de dívidas externas e as condições de  
negociação da dívida atual. 
Justificativa 
A capacidade financeira do povo brasileiro há que ser respeitada e o Congresso Nacional é a 
instância em condições de decidir sobre a matéria, pois nele estão representados todos as 
segmentos da sociedade brasileira. 
Parecer:   
   Através da presente Emenda é proposto o acréscimo de um item no catálogo da competência do 
Congresso Nacional para legislar, com a sanção do Presidente da República, com a seguinte 
redação:  
"Apreciar em regime de urgência a assunção de dívidas externas e as condições de negociação da 
dívida atual".  
O próprio objetivo da preceituação sugerida deixa ver que se trataria de matéria objeto de exame e 
deliberação exclusivos do Congresso, como se deduz da utilização do verbo "apreciar". Por esta 
razão não vemos como aceitar a Emenda, que busca introduzir no texto constitucional preceituação 
que corresponderia a matéria a ser legislada mediante Resolução, mas que se sugere legislável 
mediante lei.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24167 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 76, VIII  
Suprima-se a expressão "e a organização  
judiciária do Ministério Público e da Defensoria  
Pública do Distrito Federal", constante do inciso  
VIII do artigo 76 do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Esta incoerência vem perdurando desde o Anteprojeto de Constituição. 
Ao se pretender conferir autonomia do Distrito Federal, é inconcebível atribuir ao Congresso Nacional 
a competência para dispor sobre a organização judiciária de seu Ministério Público e de sua 
Defensoria Pública. 
A presente Emenda, juntamente com outras oferecidas, pretende impedir que haja de colisão com o 
disposto no artigo 47. 
Parecer:   
   A exceção ao princípio da autonomia do Distrito Federal no que tange ao Judiciário, Ministério 
Público e Defensoria Pública, está coerente com o disposto no item XII do art. 31, onde se atribui 
competência à União para organizar e manter tais órgãos. 
  
   
   EMENDA:24682 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Altera a redação do item XII do artigo 76,  
que passa a ter a seguinte redação:  
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Art. 76 - ..................................  
..................................................  
XII - Telecomunicação e Radiodifusão. 
Justificativa 
A redação proposta se coaduna com as competências. Comunicação de massa é uma expressão 
abrangente, não utilizada no texto constitucional, e que inclui atividades eminentemente privadas, 
corno jornais e revistas. 
Parecer:   
   Embora a expressão "comunicação de massa" tenha a abrangência preconizada pelo nobre Autor 
da emenda, não nos parece impróprio sua manutenção entre as matérias sobre as quais deve o 
Congresso Nacional legislar com a sanção do Presidente da República. Não se deve confundir tal 
atribuição com a competência para fazer concessões. 
 
   
   EMENDA:25013 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (supressiva)  
Título V - Capítulo I - Seção II  
"Suprima-se o texto do inciso VI do art. 76". 
Justificativa 
E perigoso prever no texto constitucional a transferência temporária da sede do Governo. Isso daria 
margem a continuas tentativas de grupos insatisfeitos com a transferência da Capital para o centro do 
País, a qual, na verdade, concretizou uma velha aspiração da consciência nacional. 
Parecer:   
   Tem por objetivo a Emenda a supressão do item VI do art. 76, que prevê possa, mediante lei, ser 
transferida temporariamente a sede do Governo Federal.  
O nobre Autor da Emenda justifica-a sob o argumento de que tal previsão "daria margem a contínuas 
tentativas de grupos insatisfeitos com a transferência da Capital para o Centro do País".  
Não vemos razão para os temores do nobre Autor da Emenda.  
O preceito vem constando de nossas Constituições desde 1934, com exceção da de 1937, e mesmo 
após transferida a Capital para o Planalto Central a existência da previsão não logrou, em mais de 
vinte e cinco anos, os incômodos assinalados na justificativa da Emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26690 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se ao art. 76 a seguinte redação, renumerando-o para 69.  
"Art. 69 - Cabe ao congresso Nacional, com sanção  
do Presidente da República, dispor sobre todas as  
matérias de competência da União e especialmente sobre:  
I - ........................................ 
Justificativa 
Além da remuneração do artigo, demos nova redação ao “caput” com o objetivo de torna-lo mais 
objetivo. Manteve-se a redação dos incisos.  
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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: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 II  
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL  
Art. 99. Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União, especialmente:  
I - sistema de tributação, arrecadação e  
distribuição de rendas;  
II - orçamento anual e plano plurianual de  
investimentos; diretrizes orçamentárias; abertura  
e operações de crédito; dívida pública; emissões  
de curso forçado;  
III - fixação do efetivo das Forças Armadas;  
IV - planos e programas nacionais, regionais  
e setoriais de desenvolvimento;  
V - limites do território nacional; espaço  
aéreo e marítimo; bens do domínio da União;  
VI - Transferência temporária da sede do  
Governo Federal;  
VII - concessão de anistia, inclusive para os  
crimes políticos;  
VIII - organização administrativa e  
judiciária do Distrito Federal;  
IX - definição dos objetivos nacionais  
relativamente à ação do Poder público, em todos as matérias;  
X - critérios para classificação de  
documentos e informações oficiais sigilosos e  
prazos para a sua desclassificação;  
XI - criação, transformação e extinção de  
cargos, empregos e funções públicas e fixação da  
respectiva remuneração, ressalvado o disposto nos  
arts. 107, item V, e 108, item IX;  
XII - autorização para celebração de  
convênios e acordos para execução de leis,  
serviços e obras federais;  
XIII - sistema nacional de radiodifusão,  
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telecomunicações e comunicação de massa;  
XIV - matéria financeira, cambial e  
monetária, instituições financeiras e operações;  
XV - normas gerais de direito financeiro;  
XVI - captação e segurança da poupança popular;  
XVII - moeda, seus limites de emissão, e  
montante da dívida mobiliária federal;  
XVIII - limites globais e condições para  
as operações de crédito externo e interno da  
União, de suas autarquias e demais entidades  
controladas pelo poder público federal;  
XIX - limites e condições , para a concessão  
de garantia da União em operações de crédito externo e interno.  
XX - estabelecimento, na forma de lei  
complementar, de:  
a) limites globais e condições para o  
montante da dívida mobiliária dos Estados, do  
Distrito Federal e Municípios;  
b) limites e condições para as operações de  
crédito externo e interno dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Municípios, de suas autarquias e  
demais entidades por eles controladas.  
[...] 
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 justificativa daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativa 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, 
na qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e mais dotado de 
recursos para as funções de legislar e fiscalizar.  
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é 
mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e em essência consideradas pelo 
Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:27390 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao item V do artigo 76, alterando a pontuação como segue:  
"Art. 76 - ............................ 
V - ... marítimo, bens do domínio da União,  
bem como a redivisão territorial em Estados e Territórios;" 
Justificativa 
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O mapa político do Brasil, com raras exceções, conserva a divisão territorial herdada do Império. A 
redivisão política é imposição até mesmo da paulatina ocupação dos quase 4 milhões de quilômetros 
quadrados de vazios humanos que ainda possuímos. Para semelhante redivisão concorrem diversas 
razões - econômicas, sociais, estratégicas, mas, acima de tudo, políticas. Ora, o fórum onde se 
julgam e se decidem as questões políticas é o Congresso Nacional. Não se poderá deixar ao talante 
de meia dúzia de burocratas decisões de tamanha relevância para o País. Raiaria até à 
irresponsabilidade deixar-se de lado a Casa do Povo, quando está em jogo interesse tão eminente 
desse Povo. 
Parecer:   
   O Substitutivo contempla, com diferente redação, as finalidades perseguidas pela Emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27577 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 76.  
Inclua-se no Art. 76 do Substitutivo do  
Relator os seguintes incisos:  
"Inciso... - limites globais e condições para  
as operações de crédito externo e interno da  
União, de suas autarquias e demais entidades  
controladas pelo poder público federal;  
"Inciso... - limites e condições para a  
concessão de garantia da União em operações de  
crédito externo e interno." 
Justificativa 
As autorizações de crédito externos e internos da União devem ser atribuição do Congresso Nacional 
e não do Senado federal que deve ter suas atribuições limitadas, nestes casos, ao que digam 
respeito aos Estados e Municípios. 
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:27660 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item XI do Art. 76 do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 76 - ...................................  
XI - criação, estruturação, transformações  
dos Ministérios e Órgãos da Administração Pública. 
Justificativa 
Propomos a alteração no item XI do Art. 76, de forma a transferir para o Congresso Nacional a 
prerrogativa de, se necessário, extinguir Ministério e Órgãos da Administração Pública.  
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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:27901 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item X, do Art. 76 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 76 - ...............................  
X - Criação, estruturação, transformação e  
extinção de cargos, empregos e funções públicas e  
fixação da respectiva remuneração. 
Justificativa 
Propomos alteração no item X do Art. 76 do Substitutivo do Relator, para assegurar ao Congresso 
Nacional a competência sobre a execução e estruturação dos cargos, empregos e funções públicas, 
definição que teoricamente lhe pertence, mas com a decretação do DL-200/67, foi transferido na 
prática, para a Presidência da República.  
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:28771 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 76, TÍTULO V,  
CAPÍTULO I, SEÇÃO II  
No Título V, Seção II, onde se lê DAS  
ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL leia-se "DAS  
ATRIBUIÇÕES DA ASSEMBLÉIA NACIONAL", incluindo-se  
no Artigo 76, essas competências:  
XVII - a eleição dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal para um mandato de seis anos.  
XVIII - a eleição dos Juízes do Tribunal  
Superior Eleitoral para um mandato de seis anos. 
Justificativa 
As sugestões apontadas, devem fazer parte do rol de prerrogativas que precisam ser de competência 
do Poder Legislativo. 
Parecer:   
   A emenda preconiza a alteração do Título V, Capítulo I, Seção II, para "Das Atribuições da 
Assembléia Nacional", incluindo ainda mais dois incisos relativos à eleição dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e dos Juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Fixa-lhes ainda os mandatos em 6 anos.  
Primeiramente, não vemos motivo que justifiquem a alteração da denominação do Congresso 
Nacional para Assembléia Nacional, ainda mais em um único lugar. O texto, em vários dispositivos, 
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usa essa denominação, que já se encontra consagrada em nossa tradição.  
Com relação aos Ministros do Supremo Tribunal Federal e aos Juízes do Tribunal Superior Eleitoral é 
inconcebível sua eleição por um mandato com prazo determinado, pois fere frontalmente a garantia 
da vitaciedade no cargo, assegurada na Constituição. A emenda discrimina os Juízes do Tribunal 
Superior Eleitoral e ignora que a nomeação dos Ministros do STF é feita pelo Presidente da 
República após aprovação da escolha pelo Senado Federal.  
Opinamos, pois, pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:29681 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimam-se do artigo 76, os incisos. 
Justificativa 
Se cabe ao Congresso Nacional, com a sansão do Presidente da República, dispor sobre todos os 
assuntos de competência da União, exceto aqueles que são de competência privativa, citados os 
artigos da exclusividade, não vemos porque fazer enumeração que, como toda sequência, pode ter 
falhas e causar problemas futuros. 
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:29711 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se às atribuições do Congresso  
Nacional de que trata a seção II, capítulo I,  
artigo 76, do projeto de Constituição, o seguinte dispositivo:  
"XVII - O Congresso nacional, por maioria  
absoluta de seus membros, poderá convocar  
plebiscito, homologado pelo Tribunal Superior  
Eleitoral, terá força de lei. Lei complementar  
regulamentará a matéria. 
Justificativa 
A consulta plebiscitária, historicamente e ainda ordinariamente, é a forma mais democrática de 
referendo popular.  
É a maneira mais direta de participação do povo nas decisões nacionais.  
Justifica-se, portanto, que, em matéria de relevante interesse nacional, estabeleça-se o plebiscito 
para definir os postulados a serem adotados sobre determinado assunto.  
A Suíça, modelo de democracia, adota com grande êxito a consulta plebiscitária. Melhor exemplo não 
poderia haver. Acreditamos que igual prática pode vir a ser adotada entre nós, cujos resultados 
traduzir-se-ão no aprimoramento democrático e maior participação popular na administração pública. 
Parecer:   
   Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a matéria, objeto da presente emenda, conflita 
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com a sistemática geral adotada para a elaboração do Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:30032 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Poder Legislativo  
[...] 
Seção IV  
Das Atribuições do Poder Legislativo  
Art. Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União:  
Parágrafo único. As matérias, que não se  
incluam no domínio normativo da lei, estão  
sujeitas à disciplina regulamentar autônoma do  
Presidente da República.  
[...] 
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:30352 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Aditiva - Modificativa  
Dê-se ao inciso IV, do Art. 76, do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 76 .............................  
IV - planos e programas nacionais, regionais  
e setoriais de desenvolvimento e de descentralização. 
Justificativa 
Além dos planos e programas mencionados e tão próprios ao planejamento para execução de ações 
de governo, omitiu-se a expressão “de descentralização”, inviabilizando-se que na hipótese de 
descentralização, quando se efetiva a transferência de encargos e responsabilidades aos Estados e 
Municípios, possa o Congresso Nacional examinar e se manifestar sobre matéria tão relevante. Daí 
porque a necessidade da inclusão se faz necessária. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda a inclusão no inciso IV do art. 76, também dos planos e programas de 
descentralização.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:30409 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva Ao Artigo 76 - Inciso XII  
Acrescente-se ao inciso XII do artigo 76, "in fine":  
"Nos termos do artigo 293" 
Justificativa 
É mera adaptação.  
Parecer:   
   A remissão ao art. 293, proposta na Emenda, não condiz com o disposto no inciso XV do art. 76. 
Com efeito, o art. 293 trata de concessão, permissão e autorização para serviços de rádio e televisão, 
enquanto que o inciso XV do art. 76 refere-se à captação e garantia da poupança popular, em que 
o Congresso Nacional age como regulador da matéria. Não existindo nenhuma sinonímia entre um e 
outro caso, somos pelo não acolhimento da Emenda. 
 
   
   EMENDA:30411 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Art. 76 - Suprima-se a expressão comunicação  
de massa, no inciso XII do artigo 76. 
Justificativa 
A expressão “comunicação de massa” abrange jornais e revistas, não sendo, pois, cabível a sua 
inclusão no art. 76. 
Parecer:   
   Propõem os nobres constituintes Antônio Brito e Mendes Ribeiro a supressão da expressão 
"comunicação de massa" do inciso XII do art. 76, que trata da competência do Congresso Nacional 
para legislar, com a sanção do Presidente da República, sobre várias matérias, inclusive sobre 
sistema nacional de radiodifusão, telecomunicação e comunicação de massa.  
O de que se cogita é da competência do Congresso Nacional para legislar e não tratar de concessão, 
por exemplo.  
Concluímos, pois, pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:30738 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item XIII do artigo 76 do  
Substitutivo do Relator, após a palavra "cambial",  
a expressão "securitária". 
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Justificativa 
Já é tradição constitucional brasileira atribuir ao Congresso Nacional competência para dispor sobre 
matéria securitária. A presente emenda visa apenas preencher uma lacuna.  
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:31464 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item X, do art. 76 do Substitutivo do Relator, a seguinte Redação:  
Art. 76 - ..................................  
X - criação, estruturação, transformação de  
cargos, empregos, e funções públicas e fixação da  
respectiva remuneração. 
Justificativa 
Propomos alteração no dispositivo X do Art. 76 do Projeto de Constituição, para assegurar ao 
Congresso Nacional a competência para dispor sobre a execução e estruturação dos cargos, 
empregos e funções públicas, definição que teoricamente lhes pertence, mas com a decretação do 
DL-200/67, foi transferida para a Presidência da República.  
Parecer:   
   A Emenda modifica a redação do inciso X do art. 76, incluindo a estruturação de cargos, empregos 
e funções públicas, dentre aquelas matérias sobre as quais cabe ao Congresso Nacional legislar com 
a sanção do Presidente da República, omitindo, porém a extinção de cargos, empregos e funções.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31473 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item XI do Art. 76 do substitutivo do relator, a seguinte redação:  
Art. 76......................................  
XI - criação, extinção e atribuição dos  
Ministérios e órgãos da Administração Pública: 
Justificativa 
Propomos a alteração na redação do item XI do Art. 76, de forma a garantir ao Congresso Nacional, o 
poder de extinguir, se necessário, Ministérios e órgãos da Administração Pública.  
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. 
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   EMENDA:32094 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Substituir o texto do item XII do Art. 76 pelo seguinte:  
"Sistema nacional de telecomunicação e radiodifusão de som e imagens". 
Justificativa 
Cumpre evitar, nesse caso, a expressão “comunicação de massa”, por excessivamente abrangente, 
envolvendo em seu teor a própria imprensa, para a qual, na defesa da sua liberdade, propõe-se a 
total incompetência do Estado de legislar, até mesmo em nível de emenda constitucional. Proposta 
que estamos apresentando sob forma de emenda ao parágrafo 4º do Art. 92. 
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:32473 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dar, ao inciso VIII do art. 76, a seguinte redação:  
VIII - organização administrativa e judiciária da União e dos Territórios. 
Justificativa 
A nova redação sugerida objetiva eliminar a competência do Congresso Nacional para legislar “a 
organização judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal” de molde a 
evitar autonomias e incompatibilidades no texto constitucional.  
Com efeito, pelo teor do Art. 47 do substitutivo, o Distrito Federal, a par de passar a ser dotado de 
autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, será administrado por Governador e 
disporá de Câmara Legislativa.  
Evidentemente que o conceito de harmonia legislativa que se pretendem dar a essa unidade 
federativa, inclusive pela criação de Câmara Legislativa própria, não se compadece com qualquer 
limitação que a reduza a inocuidade.  
Destarte, impossível se torna a existência, em um texto constitucional que se pretenda sistêmico, de 
dispositivos conflitantes, particularmente quando se trata de limitar autonomia das unidades 
federativas, o que por si só, justifica a Emenda ora sugerida.  
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:33038 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
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Texto:   
   Dê-se ao Título V do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
TÍTULO V  
Da Organização Federal  
CAPÍTULO I  
Do Congresso Nacional  
[...] 
Seção III  
Das Atribuições do Congresso Nacional  
Art. 78o. Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União, especialmente:  
I - sistema tributário, arrecadação e repartição de receitas;  
II - contribuições sociais;  
III - plano plurianual, diretrizes  
orçamentárias e orçamento; abertura e operações de  
crédito; dívida pública e emissões de curso forçado;  
IV - fixação do efetivo das Forças Armadas;  
V - planos e programas nacionais, regionais e  
setoriais, de desenvolvimento;  
VI - limites do território nacional; espaço  
aéreo e marítimo; bens do domínio da União;  
VII - transferência temporária da sede do  
Governo Federal;  
VIII - concessão de anistia, inclusive para  
os crimes políticos;  
IX - organização administrativa e  
judiciária da União e dos Territórios e a  
organização judiciária do Distrito Federal;  
X - critérios para classificação de  
documentos e informações oficiais sigilosas e  
prazos para a sua desclassificação;  
XI - criação, transformação e extinção de  
cargos, empregos e funções públicas e fixação da  
respectiva remuneração, ressalvadas as  
competências privativas da Câmara dos Deputados e  
do Senado Federal;  
XII - sistema nacional de telecomunicações,  
inclusive radiodifusão e comunicação de massa;  
XIII - matéria financeira, cambial e  
securitária, bem assim instituições financeiras e  
suas operações;  
XIV - captação e segurança da poupança popular;  
XV - moeda, seus limites de emissão e  
montante da dívida da mobiliária federal;  
XVI - limites globais e condições para as  
operações de crédito externo e interno da União,  
de suas autarquias e demais entidades controladas  
pelo o poder público federal;  
XVII - limites e condições para a concessão  
de garantia da União em operações de crédito  
externo e interno.  
[...] 
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 recíproco entre eles (vale dizer, o “sistema de governo”).  
Os órgãos básicos que compõem a união Federal são: 
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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 defesa dos valores da Pátria e das regras e 
princípios da democracia. 
Quanto ao relacionamento recíproco 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 valores 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 e necessários à transição do 
presidencialismo ao parlamentarismo, para serem incorporados às disposições transitórias.  
Em síntese, a nossa preocupação com esta Emenda é regime democrático – de forma progressiva e 
segura, sem açodamentos nem provocações, para alcançarmos esse objetivo no prazo mais 
adequado, com o apoio do maior número possível de forças políticas e sem o risco do retrocesso já 
amargado na experiência de 1961 a 1963. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33203 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao item XVI do artigo 76:  
XVI - Orçamento monetário, moeda, seus limites de emissão, e o montante da dívida  
mobiliária federal. 
Justificativa 
Uma das críticas de fundo a autonomia descontrolada do executivo autoritário, está na flexibilidade 
que tem para gerir um orçamento paralelo. 
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Os dispositivos constantes do texto, que aparentemente produzem o controle pretendido, de fato 
excluem o Congresso de realizar a aprovação da Política Monetária que correrá por risco e conta do 
executivo.  
Parecer:   
   Os argumentos expendidos pelo ilustre autor da emenda não nos convenceram da alteração 
pleiteada.  
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:33221 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o Inciso IX do Art. 76 e renumere-se os demais: 
Justificativa 
As atividades do Poder Legislativo, por exigência Constitucional e por ser a casa do povo, não tem 
restrições ao conhecimento do público. Dessa forma, a maioria dos documentos que tramitam no 
Congresso Nacional não tem classificações sigilosas.  
Dera muitos anos, tem-se conhecimento de que os órgãos do Poder Executivo é que mais se utilizam 
dessa classificação em seus documentos. Daí a razão porque essa matéria tem sido tratada por 
Decretos pelo Presidente da República, conforme atribuição que lhe é dada no Art. 81º, Inciso III, da 
Constituição em vigor.  
Vale ressaltar que, somente da prática constante da elaboração de documentos sigilosos, pelos 
órgãos do Poder Executivo, é que se pode ter um entendimento da necessidade de reformulação das 
regras estabelecidas nos Decretos.  
Diante desses fatos, sugerimos a supressão do inciso IX do Art. 76, deixando que as providencias 
contidas neste dispositivo, permaneçam sob a competência do Presidente da República. 
Parecer:   
   Os argumentos expendidos na Justificativa da Emenda nos convencem da necessidade de 
permanência dos dispositivos prescrito no item IX do art. 76, a fim de se evitar o livre alvedrio do 
Poder Executivo sobre a matéria.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33339 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Do artigo 76, inciso X suprima-se a expressão  
"e fixação da respectiva remuneração". 
Justificativa 
Por um lado, as sessões do Congresso tornam-se verdadeiros tumultos quanto têm que fixar 
remuneração para servidores públicos. Por outro lado, respeitamos os limites de cada poder, assim 
como o Poder Legislativo tem total prerrogativa para fixar a remuneração de seus funcionários e o 
Judiciário propõe a dos seus, o Executivo, por via do Primeiro Ministro dever ter, privativamente a 
atribuição de propor a remuneração de pessoal. É previsão que fazemos no artigo 130. 
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
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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:33563 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se um novo item, onde couber, aos  
itens do art. 76 (Das Atribuições do Congresso Nacional), como segue:  
"... - organização agrária e urbana;" 
Justificativa 
O país necessita, ao mesmo tempo, de reforma agrária e urbana, mas, também de ORGANIZAÇÃO 
agrária e urbana.  
É imprescindível legislar ordenamento a apropriação, o uso, a utilização, a exploração etc., das áreas 
físicas, em todo o território nacional – mas ORGANIZADO esses aspectos segundo as características 
geofísicas, biofísicas e demográficas regionais.  
A organização agrária, como a urbana, reclama disciplinamento de normas básicas, a serem 
seguidas pelos Estados Federados – evitando-se abusos na aquisição de áreas territoriais, imensas, 
que dormem inaproveitadas e não utilizadas nem exploradas.  
A legislação de organização IMPEDIRIA AS AQUISIÇÕES dessas áreas, doravante- submetendo a 
apropriação do solo aos objetivos previamente programados, em cada região. 
Não basta lutar REFORMA agrária – é preciso ORGANIZAR a área territorial disponível ainda, 
evitando-se a formação de novos latifúndios, de novos minifúndios etc.  
E é preciso inserir no texto constitucional essa competência, para o CONGRESSO NACIONAL, a fim 
de evitar que o Executivo acabe estabelecendo para si reserva legislativa na matéria, já que pode 
decretar a desapropriação para fins sociais, sem prévia justificadamente legal (a justificativa atual é 
apenas administrativa).  
O atual ESTATUTO DA TERRA já foi um princípio de organização agrária – mas precisa ser 
aprimorado, ampliado, fortalecido, rejuvenescido, pelo Congresso Nacional. 
Parecer:   
   O Substitutivo contempla, com diferente redação, as finalidades perseguidas pela Emenda.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33923 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso XI do art. 76 do Projeto.  
EMENDA  
Suprima-se o inciso XI do art. 76 do Projeto. 
Justificativa 
Deve competir, exclusivamente, a cada Poder a sua auto-organização administrativa. Veja-se que, no 
Projeto, tal princípio já está consagrado em relação ao Poder Legislativo (art. 80) e ao Poder 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 153  

 

Judiciário (art. 138, inciso I e II). É esta uma das formas de se assegurar a indispensável autonomia a 
cada um dos Poderes do Estado.  
Parecer:   
   O Substitutivo adota o princípio de que o Congresso Nacional deve legislar sobre a criação de 
cargos públicos e respectiva remuneração, circunstância que determina o não acolhimento de 
Emenda com ele conflitante.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33925 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso VIII do art. 76 do Projeto  
EMENDA  
Dê-se ao inciso VIII do art. 76, a seguinte redação:  
"Art. 76 - ..................................  
............................................  
VIII - a organização judiciária da União e  
dos Territórios e a organização judiciária, do  
Ministério Público e da Defensoria Pública do  
Distrito Federal;  
............................................ 
Justificativa 
Deve competir, exclusivamente, a cada um dos Poderes, a sua auto-organização administrativa. 
Veja-se, no projeto, que tal princípio já está consagrado, em relação ao Poder Legislativo (art. 80) e 
ao Poder Judiciário (art. 138, inciso II). É esta uma forma de se assegurar a indispensável autonomia 
cada um dos Poderes do Estado. 
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:33999 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regime Interno da Assembléia 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  
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Do Legislativo  
[...] 
Seção II  
Das Atribuições do Congresso Nacional  
Art. 76 - Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União e  
especialmente sobre:  
I - sistema tributário, arrecadação e  
distribuição de rendas;  
II - plano plurianual, diretrizes  
orçamentárias, orçamento anual, operações de  
crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;  
III - fixação do efetivo das Forças Armadas;  
IV - planos e programas nacionais, regionais  
e setoriais de desenvolvimento e descentralização;  
V - limites do território nacional, espaço  
aéreo e marítimo e bens do domínio da União;  
VI - transferência temporária da sede do  
Governo Federal;  
VII - concessão de anistia;  
VIII - organização administrativa e  
judiciária da União e dos Territórios e a  
organização judiciária do Distrito Federal;  
IX - critérios para classificação de  
documentos e informações oficiais sigilosos e  
prazos para a sua desclassificação;  
X - criação, transformação e extinção de  
cargos, empregos e funções públicas e fixação da  
respectiva remuneração;  
XI - criação, estruturação básica e  
atribuições dos Ministérios e órgãos da  
Administração Pública;  
XII - sistema nacional de radiodifusão,  
telecomunicação e comunicação de massa;  
XIII - matéria financeira, cambial e  
monetária, instituições financeiras e suas operações;  
XIV - normas gerais de direito financeiro;  
XV - captação e garantia da poupança popular; e  
XVI - moeda, seus limites de emissão, e  
montante da dívida mobiliária federal;  
[...] 
Justificativa 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos contemplam os aspectos do mérito 
do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos 
efetuados 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:34179 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição.  
Dê-se ao inciso II, do art. 76, a seguinte redação:  
"II - plano plurianual, diretrizes  
orçamentárias; orçamento anual; operações de  
crédito; dívida pública; e emissões de curso  
forçado;" 
Justificativa 
Suprime-se do atual texto a expressão “abertura”, por ela não estipular a que se refere. 
Por outro lado, ordenam-se cronologicamente os instrumentos constituídos por este Projeto de 
Constituição para disciplinar os gastos públicos. 
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:34894 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   1) Suprima-se no art. 76, a expressão final  
do caput "e especialmente sobre" e os incisos I a XVI.  
2) Em consequência transforma-se o art. 77 em  
parágrafo único do art. 76.  
3) Ajusta-se a competência da União, para  
explicitar os itens que faltarem. 
Justificativa 
A técnica de enunciar a título de exemplo as competências legislativas além de desnecessária gera 
conflito de interpretação pois o Executivo se arroga o direito de legislar nas matérias não relacionadas 
expressamente. 
Parecer:   
   O Substitutivo adota a mesma estrutura do Projeto, mantendo disposições majoritariamente 
aprovadas pela Comissão Temática.  
Pela rejeição. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:01249 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   VÍTOR BUAIZ (PT/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, que  
passa a ter o número 58 e renumerando o artigo 58  
e os demais:  
"Art. 58 - O Congresso Nacional exerce  
funções legislativas, resolutórias e fiscalizadoras". 
Justificativa 
O fortalecimento do poder legislativo precisa ser definido claramente como princípio básico que 
precede a especificação de suas funções e competência. A emenda define o necessário aspecto 
resolutório e fiscalizar ao lado das funções legislativas.  
O tão propalado fortalecimento do poder legislativo deve sair do discurso formal se transformar num 
princípio constitucional.  
Parecer:   
   O autor da Emenda propõe o acréscimo de artigo à Seção I (Do Congresso Nacional) do  
Capítulo I (Do Poder Legislativo) do Título IV (Da Organização dos Poderes e do Sistema de 
Governo) para dizer que o Congresso Nacional "exerce funções legislativas, resolutórias e 
fiscalizadoras".  
Cremos que o Título IV, em seu contexto, bem como as outras partes do Projeto de Constituição "A", 
deixa evidente que o Congresso Nacional exercerá essas funções.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01521 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 58, item X  
Acrescente-se ao final do item X do art. 58  
do Projeto de Constituição a expressão: "e fixação da respectiva remuneração". 
Justificativa 
O acréscimo proposto é indispensável para assegurar o controle efetivo, pelo Congresso Nacional, da 
política de pessoal da União. 
Parecer:   
   O autor da Emenda propõe o acréscimo, ao final do inciso X do artigo 58, das expressões: "e 
fixação da respectiva remuneração".  
O Congresso Nacional disporia sobre a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e 
funções públicas, e, "para assegurar o controle efetivo... da política de pessoal da União", e sua 
remuneração.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:01559 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IX do art. 58, e  
Acrescente-se ao art. 95, que trata da  
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competência do Presidente da República, inciso com  
a seguinte redação:  
"Estabelecer critérios para classificação de  
documentos e informações oficiais sigilosos e  
prazos para a sua desclassificação, ouvido o  
Conselho de Defesa Nacional." 
Justificativa 
As atividades do Poder Legislativo, por exigência Constitucional e por ser a casa do povo, não têm 
restrições ao conhecimento do público. Dessa forma, a maioria dos documentos que tramitam no 
Congresso Nacional não tem classificação sigilosa.  
Os órgãos do Poder Executivo são os que mais se utilizam da classificação sigilosa em seus 
documentos. Daí a razão porque essa matéria tem sido tratada por Decretos pelo Presidente da 
República, conforme atribuição que lhe é dada pelo Inciso III, Art. 81, da Constituição em vigor. 
Vale ressaltar que somente da prática constante da elaboração de documentos sigilosos, pelos 
órgãos do Poder Executivo, é que se pode ter um entendimento da necessidade de reformulação das 
regras estabelecidas nos Decretos. 
Acrescente-se ainda, que o uso da classificação sigilosa em documentos oficiais decorre da 
necessidade de se resguardar os assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do 
Estado democrático, os quais se propõe sejam objetivo de aconselhamento por parte do Conselho de 
Defesa Nacional, do qual participam representantes dos Poderes Executivo e Legislativo. 
Diante desses fatos, sugerimos a supressão do Inciso IX do Art. 68, deixando que as providencias 
contidas neste dispositivo permaneçam sob a competência do Presidente da República, após 
consulta ao Conselho de Defesa Nacional. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do inciso IX do artigo 58, transferindo-se, do Congresso Nacional 
para o Presidente da República, a atribuição de estabelecer critérios para classificação de 
documentos e informações oficiais sigilosos, e prazos para a sua desclassificação.  
Entendemos que a competência deve permanecer com o Congresso Nacional, como prevê o Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01685 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo emendado: Art. 58, inciso XII.  
Dê-se ao inciso XII, ao artigo 58 do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 58 - ..................................  
XII - sistema nacional de telecomunicações. 
Justificativa 
O conceito de telecomunicações abrange qualquer telecomunicação, incluindo radiodifusão. 
Além disso, a ideia de criar-se um SISTEMA NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DE 
MASSA, conceito hoje inexistente, pressupõe a ideia de intervenção governamental na comunicação 
de massa. 
Parecer:   
   A Emenda, modificando a redação do inciso XII do artigo 58, que trata das atribuições do 
Congresso Nacional no exercício de sua competência legislativa, suprime as expressões "de 
radiodifusão" e "comunicação de massa". O autor entende que a expressão "telecomunicações" é 
mais abrangente. Julga que a legislação sobre "comunicação de massa" pressupõe a ideia de 
intervenção governamental no setor.  
Com objetividade, trata-se de competência do Congresso Nacional para dispor sobre essas matérias, 
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nada tendo a ver com intervenção estatal.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
CAPÍTULO I 
DO PODER LEGISLATIVO 
SEÇÃO I 
DO CONGRESSO NACIONAL 
[...] 
Art. 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. 
[...] 
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Justificativa:   
   Em linhas gerais, o Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização não é alterado 
profundamente pela presente emenda. 
Quanto à competência exclusiva do Congresso Nacional deu-se uma redação mais compatível com a realidade 
mundial à questão do trânsito de forças estrangeiras em território nacional, bem como à autorização para 
afastamento do País do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, ademais extinguiu-se a obrigatoriedade 
de aquelas autoridades apresentarem relatório circunstanciado dos resultados de viagem, procedida ao exterior, 
ao Congresso Nacional. 
Tomando por base o princípio da representatividade expresso no texto suprimiu-se a iniciativa popular para 
proposta de emenda à Constituição, bem como o referendo popular, previsto no artigo 75, parágrafo 3º. 
No que concerne ao Poder Judiciário, as alterações foram de modo a melhor aparelha-lo e adaptá-lo às 
realidades de nosso País com o intuito exclusivo de dotá-lo de meios concretos a fim de que proceda, com maior 
celeridade, à distribuição da Justiça. 
Da mesma forma procedeu-se quanto ao Ministério Público, a Advocacia da União e a Advocacia e Defensoria 
Pública. 
Parecer:   
   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, 
votarei pela aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão 
de Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI e Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, 
II, III, IV, V, VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I 
do Art. 67, § 3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
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 
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(“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do 
Art. 83; Art. 84 ("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 
86 ("caput") incisos I, II, III, IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; 
Parágrafo único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), 
inciso II, alíneas "a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 
("caput"), incisos I, II, III; Art. 115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 
117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), §§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 
("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; 
Art. 112 ("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo 
Roberto, Emenda nº 1255-8 - Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', 
"n”, "o", "p”, "q" e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas 
"a", "b", "c", "d", "e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único 
do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 
("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; 
Art. 136 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; 
Art. 138 ("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas 
“a” e "b" e Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 
("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 ("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") 
e seu Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
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. 
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SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00169 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Excluir do texto da futura Constituição o inciso VI do art. 48. 
Justificativa 
A matéria tratada neste inciso já está devidamente inserida e regulamentada no Art.17 § 3º do Título III que 
trata da Organização do Estado, e foi nos dois turnos de votação aprovada, por maioria de votos plenário da 
Assembleia Nacional Constituinte.  
É de se esclarecer que no segundo turno, dentre as emendas que procuraram modificar o § 3º do Artigo 18 
(hoje Artigo 17), foi apresentada a seguinte emenda. 
EMENDA 2T00780-9 
AUTOR OSCAR CORRÊA      PFL 
POR CONTRADIÇÃO                    PARECER PELA REJEIÇÃO 
Emenda de Contradição 
O Art. 18 § 3º passa a ter a seguinte redação. “Os Estados podem incorporar-se entre si subdividir-se ou 
desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou Territórios Federais mediante a 
aprovação das populações diretamente interessadas através de plebiscito ouvidas as respectivas 
Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional mediante Lei Complementar”.  
PARECER 
A emenda resulta aditiva porquanto introduz procedimento na sistemática da criação de novas unidades da 
Federação que exibe o pronunciamento das Assembleias Legislativas  
De acordo com o texto aprovado a formação de novos Estados e feita mediante consulta plebiscitaria e Lei 
complementar aprovada pelo Congresso Nacional. 
Isto posto opinamos pela rejeição da Emenda. 
Como se vê, a Constituinte se pronunciou sobre a questão rejeitando a inclusão de “ASSEMBLÉIAS 
LEGISLATIVAS” por 286 votos.  
A permanência do inciso VI do Art. 48 traz para o texto Constitucional a CONTRADIÇÃO já rejeitada.  
Além de totalmente conflitante o texto deste inciso VI, não foi apreciado, discutido ou votado e 
consequentemente não obteve aprovação necessária do plenário da Constituinte em qualquer das fases 
finais dos nossos trabalhos.  
Estes dados foram facilmente comprovados pelo levantamento que fizemos junto ao PRODASEN. 
Não podemos deixar contar da futura Carta Magna, matérias que não tiveram a mesma apreciação e a 
aprovação da maioria regimental, dos representantes do povo com assento nesta Casa. É por tudo isto que 
tivemos o apoiamento de 165 Senhores Constituintes em nossa proposta. 
   
 
   EMENDA:00230 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 48 - .............................  
IX - Diga-se:  
"organização administrativa do Ministério  
Público e da Defensoria Pública da União e dos  
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Territórios e organização judiciária das referidas  
instituições, bem como organização judiciária do  
Ministério Público e da Defensoria Pública do  
Distrito Federal;" 
Justificativa 
Trata-se apenas de tornar mais acessível a compreensão da norma, que retira da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal a competência para legislar sobre organização judiciária, transferindo-a para p Congresso 
Nacional. 
 
   
   EMENDA:00284 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   "V - Os limites do território nacional; espaço aéreo e marítimo e bens da União". 
Justificativa 
Faz-se necessária a adoção do ponto e vírgula para impedir uma correlação inexata entre “limites” e espaço 
aéreo e marítimo.  
Suprime-se, também, a expressão “domínio”, por revelar-se absolutamente tecnológica, posto que “bens da 
União” é tanto que denota inequivocamente uma relação de propriedade.  
 
   
   EMENDA:00313 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Desdobre-se o art. 48, acrescentando-se lhe um parágrafo único.  
Assim:  
Art. 48 - Cabe ao Congresso Nacional, com a  
sanção do Presidente da República, dispor sobre  
todas as matérias de competência da União e  
especialmente sobre:  
.............................................  
Parágrafo único - É prescindível a sanção do  
Presidente da República nos casos  
especificados nos arts. 48, 51 e 52. 
Justificativa 
A redação do texto está revestida de estilo pobre. Melhor o desdobramento sugerido, com relação mais clara 
e direta, ao excepcionar os casos que prescindem de sanção do Presidente da República.  
 
   
   EMENDA:00328 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GALASSI (PDS/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VI do Art. 48 a seguinte redação:  
VI - incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de áreas de Territórios ou Estados; 
Justificativa 
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A matéria tratada neste inciso já está devidamente inserida e regulamentada no Art.17 § 3º do Título III que 
trata da Organização do Estado, e foi nos dois turnos de votação aprovada, por maioria de votos plenário da 
Assembleia Nacional Constituinte.  
É de se esclarecer que no segundo turno, dentre as emendas que procuraram modificar o § 3º do Artigo 18 
(hoje Artigo 17), foi apresentada a seguinte emenda. 
EMENDA 2T00780-9 
AUTOR OSCAR CORRÊA      PFL 
POR CONTRADIÇÃO                    PARECER PELA REJEIÇÃO 
Emenda de Contradição 
O Art. 18 § 3º passa a ter a seguinte redação. “Os Estados podem incorporar-se entre si subdividir-se ou 
desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou Territórios Federais mediante a 
aprovação das populações diretamente interessadas através de plebiscito ouvidas as respectivas 
Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional mediante Lei Complementar”.  
PARECER 
A emenda resulta aditiva porquanto introduz procedimento na sistemática da criação de novas unidades da 
Federação que exibe o pronunciamento das Assembleias Legislativas  
De acordo com o texto aprovado a formação de novos Estados e feita mediante consulta plebiscitaria e Lei 
complementar aprovada pelo Congresso Nacional. 
Isto posto opinamos pela rejeição da Emenda. 
Como se vê a Constituinte se pronunciou sobre a questão rejeitando a inclusão de “ASSEMBLÉIAS 
LEGISLATIVAS” por 286 votos.  
A permanência do inciso VI do Art. 48 traz para o texto Constitucional a CONTRADIÇÃO já rejeitada.  
Além de totalmente conflitante o texto deste inciso VI, não foi apreciado, discutido ou votado e 
consequentemente não obteve aprovação necessária do plenário da Constituinte em qualquer das fases 
finais dos nossos trabalhos.  
Estes dados foram facilmente comprovados pelo levantamento que fizemos junto ao PRODASEN. 
Não podemos deixar contar da futura Carta Magna, matérias que não tiveram a mesma apreciação e a 
aprovação da maioria regimental, dos representantes do povo com assento nesta Casa. É por tudo isto que 
tivemos o apoiamento de 165 Senhores Constituintes em nossa proposta. 
 
   
   EMENDA:00465 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, no caput do art. 48, a seguinte expressão:  
"não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52". 
Justificativa 
Trata-se de uma expressão redundante. É matéria mais do que pacifica entre doutrinadores e decisões 
jurisprudenciais, que competência privativa ou exclusiva dispensam a sanção presidencial.  
Aliás, nenhuma Constituição brasileira desceu a esse desnecessário esclarecimento. Esta emenda 
aperfeiçoa o texto e mantém a tradição constitucional.  
 
   
   EMENDA:00532 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão "distribuição de rendas"  
pela expressão "transferência de receitas  
públicas", ficando assim redigido o inciso I do art. 48:  
I - sistema tributário, arrecadação e transferência de receitas públicas; 
Justificativa 
O sentido que desejamos atribuir é mais precisamente expresso por “transferências de receitas públicas” do 
que por “distribuição de rendas”. Em economia, entende-se por “distribuição de rendas” a distribuição, entre 
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classes de renda, das remunerações que as pessoas físicas auferem como salários, juros, lucros, alugueis, 
etc. 
Neste inciso, queremos referir-nos a transferência da arrecadação ou da receita pública. De modo que o uso 
de termos como “distribuição” ou “rendas” pode gerar séria confusão entre os que estão habituados a termos 
econômicos. O inciso tem o espirito apenas de mencionar as transferências de receitas que a União fará aos 
Estados e aos Municípios e que os Estados farão aos Municípios, sem se referir à famosa expressão 
“distribuição de renda” da literatura econômica. 
 
 
 

 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 48 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


