
 

  

Art. 50 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 2  

 

 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. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, 

poderão convocar Ministro de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre 

assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência 

sem justificação adequada.  

§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos 

Deputados ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante 

entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu 

Ministério.  

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar 

pedidos escritos de informação aos Ministros de Estado, importando crime de 

responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, bem como a 

prestação de informações falsas. 
  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:06122 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O COMPARECIMENTO DOS MINISTROS DE ESTADO E DO 
PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL PERANTE A CÂMARA DOS DEPUTADOS, O SENADO 
FEDERAL OU QUALQUER DE SUAS COMISSÕES, PARA PRESTAREM INFORMAÇÕES. 
    
 
   SUGESTÃO:06216 DT REC:06/05/87 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A CONVOCAÇÃO, PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, DE MINISTRO DE ESTADO E OUTRAS AUTORIDADES, NAS CONDIÇÕES QUE 
ESPECIFICA. 
    
 
   SUGESTÃO:06909 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ TEIXEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O COMPARECIMENTO DE MINISTRO DE ESTADO PERANTE O 
CONGRESSO NACIONAL. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão do Poder Legislativo está 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/subcomissao3a 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO - IIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 6º - A Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou qualquer de suas 

comissões, poderão convocar o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado para 

prestarem, pessoalmente, informações acerca de assunto previamente 

determinado.  

§ 1º - A falta de comparecimento, sem justificação, importa crime de 

responsabilidade.  

§ 2º - O Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado têm acesso às sessões do 

Congresso, de suas Casas e comissões, e nelas serão ouvidos, na forma do 

respectivo regimento. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 6º - A Câmara dos Deputados e o Senado Federal poderão convocar o 

Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado para prestarem, pessoalmente, 

informações acerca de assunto previamente determinado.  

§ 1º - A falta de comparecimento, sem justificação adequada, importa crime de 

responsabilidade.  

§ 2º - O Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado têm acesso às sessões do 

Congresso, de suas Casas e comissões, e nelas serão ouvidos, na forma do 

respectivo regimento.  

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/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
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Consulte na 9ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Legislativo, a 

votação da redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 24/7/1987, suplemento, a partir da p. 6 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/subcomissao3a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 6º - A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, ou qualquer de suas 

Comissões poderão convocar o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado para 

prestarem, pessoalmente, informações acerca de assunto previamente 

determinado.  

Parágrafo único - A falta de comparecimento, sem justificação adequada, importa 

em crime de responsabilidade. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 6º - A Câmara dos Deputados e o Senado Federal poderão convocar o 

Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado para prestarem, pessoalmente, 

informações acerca de assunto previamente determinado.  

Parágrafo único - A falta de comparecimento, sem justificação adequada, importa 

em crime de responsabilidade. 

 

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

Governo a votação da redação final do substitutivo do relator.  

Publicação: DANC, 8/8/1987, suplemento, 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 

 

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

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 103 - A Câmara dos Deputados e o Senado Federal poderão convocar o 

Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado para prestarem, pessoalmente, 

informações acerca de assunto previamente determinado. 

 

Parágrafo único - A falta de comparecimento, sem justificação adequada, importa 

em crime de responsabilidade. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 104 - A Câmara Federal e o Senado da República poderão convocar o 

Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado para prestarem, pessoalmente, 

informações acerca de assunto previamente determinado. 

Parágrafo único - A falta de comparecimento, sem justificação adequada, importa 

em crime de responsabilidade.  

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 16.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 79 - A Câmara Federal e o Senado da República poderão convocar o 

Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado para prestar, pessoalmente, 

informações sobre assunto previamente determinado.  

Parágrafo único - A falta de comparecimento, sem justificação adequada, importa 

em crime de responsabilidade. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 19.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 57 - A Câmara Federal e o Senado da República, ou qualquer de suas 

Comissões, poderão convocar o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado para 

prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, 

importando a ausência, sem justificação adequada, em crime de responsabilidade. 

Parágrafo único - As Mesas da Câmara Federal e do Senado da República 

poderão encaminhar, por intermédio do Presidente da República, pedidos escritos 

de informação aos Ministros de Estado que deverão ser respondidos, no prazo de 

trinta dias, respondendo o titular, sob pena de responsabilidade, pela recusa ou 

por informações falsas. 

 

Discussão e votação: 

Destaque apresentado nº 7723/87 (supressivo). O destaque foi aprovado. 

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

27/01/1988, a partir da p. 1685.  

 

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

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 61. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas 

comissões, poderão convocar o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado para 

prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, 

importando a ausência, sem justificação adequada, em crime de responsabilidade. 

§ 1º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão 

encaminhar pedidos escritos de informação aos Ministros de Estado. 

§ 2º Importa em crime de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento no 

prazo de trinta dias, bem como o fornecimento de informações falsas. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 2. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 59. 

 

Nota: Foi aprovada, em votação histórica, no dia 22/3/1988, a Emenda 

presidencialista 01830-1, de autoria do constituinte senador Humberto Lucena e 

outros. A aprovação desta emenda obrigou a adequação do texto constitucional, 

com a consequente retirada da figura do Primeiro-Ministro e do Conselho de 

Ministros. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/03/1988, a partir da p. 

8733. 

 

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

2º) 

Art. 51. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas 

Comissões, poderão convocar os Ministros de Estado para prestar, pessoalmente, 

informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de 

responsabilidade a ausência, sem justificação adequada.  

§ 1º Na sessão ordinária imediatamente posterior à presença de Ministro de Estado 

convocado, a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, por iniciativa de 

qualquer das lideranças que representem no mínimo um terço da respectiva Casa 

Legislativa e pelo voto de dois terços de seus membros, poderá votar resolução 

exprimindo discordância ao depoimento e às respostas do Ministro às interpelações 

dos parlamentares.  

§ 2º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara 

dos Deputados e a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante 

entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu 

Ministério.  

§ 3º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão 

encaminhar pedidos escritos de informação aos Ministros de Estado, importando 

crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, 

bem como o fornecimento de informações falsas. 

 

Nota: A nova redação dos parágrafos deste artigo foi dada pelo relator, conforme 

explicação abaixo, que consta no Relatório Geral, volume 299, p. X. 

Art. 51: Nele reuni disposições esparsas sobre a Câmara e o Senado, fundindo os 

arts. 60, 105 e 106 do texto aprovado no turno inicial. 

 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/211anc23mar1988.pdf
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FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

Discussão e votação: 

Requerimentos de destaque nºs 10, 1528 e 1689, referente às emendas 01787 e 

01165. As emendas foram aprovadas. 

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

12945. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas 

Comissões, poderão convocar Ministro de Estado para prestar, pessoalmente, 

informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de 

responsabilidade a ausência sem justificação adequada.  

§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara 

dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante 

entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu 

Ministério.  

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão 

encaminhar pedidos escritos de informação aos Ministros de Estado, importando 

crime de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, 

bem como a prestação de informações falsas. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o § 2º do art. 50. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, a partir da p. 99. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 50. A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, bem como qualquer de 

suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado para prestar, 

pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando 

crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.  

§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara 

dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante 

entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu 

Ministério.  

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão 

encaminhar pedidos escritos de informação aos Ministros de Estado, importando 

crime de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, 

bem como a prestação de informações falsas. 

  

 

 

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

___________________________________________________________________ 

FASE B 

      EMENDA:00006 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emendas Supressivas  
"Art. 5o. ..................................  
..................................................  
III - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
..................................................  
VII - ... e os do Primeiro-Ministro;"  
VIII - "julgar anualmente as contas do Primeiro-Ministro".  
Art. 6o. ..."o Primeiro-Ministro e..."  
..................................................  
§ 2o. O Primeiro-Ministro e..."  
Art. 9o. ....................................  
I - "... o Primeiro-Ministro, ..."  
II - suprimir, renumerando os demais  
III - suprimir, renumerando os demais  
IV - suprimir, renumerando os demais  
V - suprimir, renumerando os demais  
Art. 10. ....................................  
I - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
..................................................  
VI - "... por proposta do Primeiro- Ministro..."  
............................................  
Art. 14 ....................................  
- "....Primeiro-Ministro,...."  
..................................................  
Art. 16. ....................................  
..................................................  
Art. 16. ....................................  
..................................................  
§ 6o. suprimir, renumerando os demais  
§ 7o. suprimir, renumerando os demais  
..................................................  
§ 1o. "... ouvido o Primeiro-Ministro ou por sua solicitação,..."  
..................................................  
Art. 28. suprimir, renumerando os demais 
Justificativa: 
Como somos contrários à figura do Primeiro-Ministro, estamos suprimindo em todos artigos, a sua 
existência. 
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista a solução parlamentarista adotada. 
 
 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal.  
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EMENDA:00054 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao art. 6o.  
Dê-se ao art. 6o. a seguinte redação:  
"Art. 6o. A Câmara dos Deputados, o Senado  
Federal ou qualquer das suas comissões, poderão  
convocar os Ministros de Estado para prestarem,  
pessoalmente, informações acerca de assunto  
previamente determinado." 
Justificativa: 
Apenas suprimimos do texto original a figura do Primeiro-Ministro. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
EMENDA:00055 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 § 2o. do art. 6o.  
"Art. 1o. Suprima-se o § 2o. do art. 6o.  
renumerando-se o atual § 1o. para parágrafo único." 
Justificativa: 
Além da referência ao Primeiro-Ministro, consideramos dispensável no texto constitucional a 
preocupação que o relator manifesta no dispositivo que se pretende suprimir. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00085 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao art. VI do parecer do relator da  
Subcomissão do Poder Legislativo.  
Excluir a expressão:  
"O Primeiro-Ministro".  
Excluir do § 2o. do art. 6o., a expressão:  
"O Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
A figura do Primeiro Ministro é imanente do Sistema Parlamentarista. 
Impõe-se, já se sabe, um Presidencialismo não exacerbado, que envolva a devolução das 
prerrogativas ao Poder Legislativo, daí a exclusão. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
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   EMENDA:00099 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no § 1o. do art. 6o. a expressão,  
"a critério da Casa respectiva do Congresso", após a expressão, "sem justificação". 
Justificativa: 
Na forma em que se encontra no anteprojeto, fica no ar a indagação " a critério de quem". 
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista a nova redação do artigo, que atenta os objetivos colimados. 
    
      EMENDA:00107 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber o seguinte artigo:  
"Art. 6o. O Congresso Nacional, e qualquer de  
suas Casas ou Comissões poderão realizar, por  
proposta de seus membros, aprovadas por maioria  
simples, Sessões de Audiência Pública para ouvir e  
debater com entidades sindicais e outras  
representativas da sociedade civil, de âmbito  
nacional, com bases legalmente constituídas em  
todos os Estados brasileiros, assuntos de  
relevante interesse nacional ou de amplos  
segmentos sociais, na forma do respectivo regimento." 
Justificativa: 
A aproximação entre a Sociedade Organizada e o Parlamento deve ser buscada de todas as formas. 
Ao lado da iniciativa de Leis e da participação na elaboração orçamentária. 
Entendemos ser o debate de questões nacionais relevantes de extrema utilidade para manter a 
sintonia entre a representação Congressual e o País real. 
Parecer:   
   Parcialmente atendida. 
 
 
EMENDA:00115 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Uniformize-se a expressão "Câmaras" ou  
"Casas", em diversos artigos e parágrafos do que  
são exemplos o art. 5o. inciso IX, o parágrafo 2o.  
do art. 6o., do art. 7o. e suas alíneas A e B, o art. 8o. etc... 
Justificativa: 
É de boa técnica uniformizar os termos. 
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Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
    
 
   EMENDA:00165 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 6o. a seguinte redação:  
"Art. 6o. ..................................  
§ 1o. - A falta de comparecimento, sem  
justificação adequada, importa crime de responsabilidade." 
Justificativa: 
Tem a presente emenda por objetivo tornar explícito que não é qualquer motivo invocado o suficiente 
para eximir autoridade da obrigação de comparecer para depor. A justificação apresentada há de ser, 
sempre, adequada, oportuna, legítima e pertinente. 
Parecer:   
   Aprovada. 
 
 
   EMENDA:00324 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: art. 6o., caput, e seu  
§ 2o., do anteprojeto do Relator da Subcomissão do Poder Legislativo. 
Justificativa: 
A exemplo da emenda apresentada anteriormente sou favorável à manutenção do regime 
Presidencialista de governo com as sugestões contidas nas emendas apresentadas nesta 
Subcomissão e na Subcomissão do Poder Executivo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
EMENDA:00349 PREJUDICADA 
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:   
   Dá nova redação ao artigo 5o. e seus incisos, caput do artigo 6o., e suprime o § 2o. do artigo 6o.:  
(...) 
Art. 6o. A Câmara dos Deputados, o Senado  
Federal ou qualquer de suas comissões, poderão  
convocar os Ministros de Estado para prestarem,  
pessoalmente, informações acerta de assunto  
previamente determinado.  
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Parágrafo único. A falta de comparecimento,  
sem justificação, importa crime de responsabilidade." 
Justificativa: 
As emendas propostas visam a adequar as atribuições do Poder Legislativo ao regime 
Presidencialista. Pretende-se, também, recuperar para o Congresso Nacional a competência privativa 
para legislar sobre matéria financeira. 
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista já constar no anteprojeto. 
 
   EMENDA:00352 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Modifica a redação do art. 1o. e, em  
consequência, substitui a redação do art. 2o. e  
seus parágrafos 1o., 2o., 3o. e 4o., suprime o  
art. 3o. e seus parágrafos 1o., 2o. e 3o., altera  
a redação do art. 6o. e seus parágrafos 2o., 7o. e  
8o.. Ficam revogadas todas as disposições que  
contrariam o art. 1o.  
[...]  
"Art. 6o. O Congresso Nacional, de qualquer  
de suas comissões, poderá convocar o chefe do  
Governo e os Ministros de Estado para prestarem,  
pessoalmente, informações acerca de assunto  
previamente determinado.  
§ 1o. ...................................  
§ 2o. O Chefe do Governo e os Ministros de  
Estado têm acesso às seções do Congresso e suas  
comissões, e nelas serão ouvidos, na forma do  
respectivo regimento.  
[...] 
Justificativa: 
A estrutura do Estado Federativo, no Brasil, hoje define o sistema bicameral; o Senado Federal e a 
Câmara dos Deputados como o Poder Legislativo. No entanto, é preciso na perspectiva de um 
governo parlamentarista, localizar dentro do Estado de Direito democrático o papel e o status do 
Poder Legislativo. Diante do conjunto de tarefas que lhe serão atribuídos é necessária uma profunda 
reformulação desde a abolição do Senado Federal e restauração do unicameralismo, até a adoção de 
mudanças na forma de eleição não podemos mais conviver com a instituição anacrônica do 
bicameralismo. Os membros do Poder Legislativo são representantes do povo. Os Senadores que 
representariam os Estados têm, na realidade, desempenhado papel muito diverso na história de 
nossas instituições, salvo raras exceções. 
Para que tenhamos no Brasil um quadro real, precisamos introduzir um processo eleitoral 
radicalmente novo com a adoção do quociente nacional, e não mais por Estado, que reflete uma 
representação desproporcional na Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00081 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação do caput do art. 6o  
do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
"Art. 6o - A Câmara dos Deputados e o Senado  
Federal poderão convocar o Primeiro-Ministro e os  
Ministros de Estado para prestarem, pessoalmente,  
inclusive às suas Comissões, informação acerca de  
assunto previamente determinado." 
Justificativa: 
Não está previsto no anteprojeto que as autoridades mencionadas no dispositivo possam ser 
convocadas e prestar informações às Comissões, inclusive às Comissões de Inquérito.  
O que pretendemos na alteração é que os plenários de qualquer das Casas possam determinar esse 
comparecimento. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
    
   EMENDA:00121 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva a expressões do art. 6o e do § 2o, do art. 6o, do anteprojeto da subcomissão  
do Poder Legislativo.  
"Art. 1o - Suprima-se a expressão "Primeiro-Ministro" do art. 6o, caput, bem como do seu § 2o. 
Justificativa: 
Somos pela manutenção do presidencialismo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00202 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das atribuições do Poder Legislativo  
Suprima-se no Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, as seguinte expressões:  
Art. 5o - ........................... 
III - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
VII - ..."e os do Primeiro-Ministro"  
VIII - "julgar anualmente as contas do  
Primeiro-Ministro, bem como..."  
Art. 6o - ... O Primeiro-Ministro e..."  
§ 2o - "O Primeiro-Ministro e..."  
Art. 9o - ........................... 
I - "...O Primeiro-Ministro,..."  
Art. 10 - ........................... 
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I - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
VI - "...por proposta do Primeiro-Ministro  
e..."  
Art. 14 - ............................. 
I - "...Primeiro-Ministro,..."  
Art. 23 - ............................ 
§ 1o - "...ouvido o Primeiro-Ministro ou por sua solicitação..." 
Justificativa: 
Como somos contrários à figura do Primeiro-Ministro. Estamos suprimindo em todos os artigos a sua 
existência. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00241 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Suprime os incisos II, III, IV e V do art.  
9o, bem como a expressão "Primeiro-Ministro" nos  
incisos III e IV do art. 5o, no "caput" e no § 2o  
do art. 6o, nos incisos I e IV do art. 9o, no  
inciso I do art. 10, no inciso I do art. 14 e no § 1o do art. 23. 
Justificativa: 
Trata-se de compatibilizar o texto do Anteprojeto com o sistema presidencialista, suprimindo-se, por 
conseguinte, toda e qualquer alusão à figura do Primeiro-Ministro, elemento essencial e 
caracterizador dos regimes parlamentaristas. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
       
   EMENDA:00494 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Suprimir a expressão "Primeiro-Ministro" dos seguintes pontos do anteprojeto:  
- inciso III do art. 5o.  
- inciso VII do art. 5o.  
- art. 6o., "caput".  
- art. 6o., § 2o.  
- art. 9o., inciso I e IV.  
- art. 10, inciso I.  
- art. 14, inciso I.  
- art. 23, § 1o.  
- onde mais aparecer.  
Substituir a expressão "Primeiro-Ministro"  
pela "Presidente da República" nos seguintes pontos do anteprojeto:  
- inciso VIII do art. 5o.  
- inciso II do art. 9o.  
- inciso VI do art. 10.  
Suprimir os incisos III e V do art. 9o. 
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Justificativa: 
As emendas visam retirar do projeto seu caráter parlamentarista. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:01198 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 5o. e seus incisos,  
caput do artigo 6o, e suprime o § 2o. do artigo  
6o. do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
[...]  
Art. 6o - A Câmara dos Deputados, o Senado  
Federal ou qualquer de suas comissões, poderão  
convocar os Ministros de Estado para prestarem,  
pessoalmente, informações acerca de assunto  
previamente determinado.  
Parágrafo único - A falta de comparecimento,  
sem justificação, importa crime de responsabilidade. 
Justificativa: 
As emendas propostas visam a adequar as atribuições do Poder Legislativo ao regime 
Presidencialista. Pretende-se, também, recuperar para o Congresso Nacional a competência privativa 
para legislar sobre matéria financeira. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00014 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR:  
- Suprimir a expressão "Primeiro Ministro" das seguintes partes do anteprojeto:  
- no art. 5o., incisos III e VII.  
- art. 6o., caput.  
- no art. 9o., incisos I e IV.  
- inciso I do art. 10.  
- inciso I do art. 14.  
- § 1o. do art. 20.  
- artigos 22 e 23.  
- artigo 26, § 1o.  
- artigo 26, caput.  
- inciso I do art. 38.  
- no artigo 25, inciso I  
- Substituir a expressão "Primeiro Ministro"  
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pela expressão "Presidente da República", nas  
seguintes partes do anteprojeto:  
- inciso VIII, do art. 5o.  
- inciso II, do art. 9o.  
- inciso VI do art. 9o.  
- inciso VI do art. 10.  
- artigo 24.  
- inciso XXI do art. 38.  
- inciso XXII do art. 38.  
- Suprima-se:  
- o inciso III do art. 9o.  
- o inciso V do art. 9o.  
- § único do art. 38. 
Justificativa: 
As emendas visam retirar do projeto seu caráter parlamentarista. 
Parecer:   
   Rejeitada. Contraria a filosofia do substitutivo. 
    
   EMENDA:00065 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das atribuições do Poder Legislativo -   
Suprima-se no Substitutivo da Comissão da  
Organização dos Poderes e Sistema de Governo, as  
seguintes expressões:  
Art. 5o. - ..................................  
............................................  
VII - .... "e do Primeiro-Ministro..."  
VIII - .... "do Primeiro-Ministro, bem como  
..."  
Art. 6o. - .... "o Primeiro-Ministro e ...."  
[...] 
Justificativa: 
Como fomos contrários à figura do Primeiro-Ministro estamos suprimindo em todos os artigos a sua 
existência. 
Parecer:   
   Contrário. O regime proposto no anteprojeto é parlamentarista 
    
   EMENDA:00519 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 6o. "caput", a expressão: ... "ou qualquer de suas Comissões". 
Justificativa: 
A presença do Primeiro Ministro no plenário das comissões inviabilizaria a administração 
parlamentarista. No caso, caberia aos ministros explicar nas comissões aspectos relativos às suas 
pastas, conforme emenda apresentada ao Art. 12, restringindo-se a convocação do Primeiro-Ministro 
ao plenário das Casas ou do Congresso Nacional. 
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Parecer:   
   Favorável. A convocação do Primeiro-Ministro por Comissões é desnecessária. 
    
   
 EMENDA:00980 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6o. da Comissão da Organização  
dos Poderes e Sistemas de Governo a seguinte redação:  
Art. 6o. - A Câmara dos Deputados, e o Senado  
Federal poderão convocar o Primeiro-Ministro e os  
Ministros de Estados, bem como as Comissões das  
duas Casas poderão convocar os Ministros de  
Estado, para prestarem pessoalmente informações  
acerca de assunto previamente determinado. 
Justificativa: 
Pela proposta do substitutivo, as Comissões também poderiam convocar o Primeiro-Ministro. 
Acreditamos que as Comissões foram devidamente reforçadas e valorizadas, mas seria exagero 
permitir a elas que convoquem, quando desejarem, o Primeiro-Ministro. 
São mais de 30 Comissões nas duas casas do Congresso, e assim ficaria a possibilidade aberta de 
convocação do primeiro ministro por todas elas. O Primeiro-Ministro, em hipótese extremada, só faria 
isso, ou seja, ser ouvido nelas Comissões. 
Melhor, mais recomendável será que o Primeiro-Ministro, pela importância do seu cargo, só possa ser 
convocado pela Câmara ou pelo Senado. 
Parecer:   
   Favorável em parte, pela supressão da expressão "ou qualquer de suas Comissões". 
    
   EMENDA:01068 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   O Art. 6o. passa a ter a seguinte redação:  
'A Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou  
qualquer de suas comissões poderão convocar o  
Primeiro Ministro e os Ministros de Estado para  
prestarem pessoalmente informações acerca de  
assunto previamente determinado, tendo  
permanentemente acesso aos respectivos plenários  
todos os membros do Conselho de Ministros,  
independentemente de data marcada.  
§ 1o. - A falta de comparecimento na hipótese  
de convocação, sem justificação adequada, importa  
em crime de responsabilidade.  
§ 2o. - O Primeiro Ministro ou o membro do  
Conselho de Ministros, por ele designado, deverá  
uma vez por mês, no mínimo, comparecer à Câmara  
dos Deputados para responder interpelações e  
discutir temas de interesse nacional, segundo o  
que dispor o respectivo regimento interno. 
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Justificativa: 
Facilitar o comparecimento do Ministério à Câmara dos Deputados a realizar um dos ângulos mais 
promissores do regime parlamentarista, pois, isto significa democratizar o Poder Executivo. Na 
Inglaterra, apesar das preocupações de ordem mundial do seu governo, a Chefe do Governo, 
semanalmente, comparece ao Parlamento. 
Parecer:   
   Contrário. Não há necessidade de se obrigar o comparecimento de Ministro quando nenhuma das 
partes manifesta interesse. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:02664 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifica o parágrafo único, do artigo 103, da Seção II, Cap. I Tít. V  
Ar. 103 - ..................................  
Parágrafo único - A falta de comparecimento,  
sem justificação adequada, no prazo de 15 (quinze)  
dias, contados a partir do recebimento da  
convocação, importa crime de responsabilidade. 
Justificativa: 
É preciso que seja fixado um prazo para o comparecimento da autoridade para prestar 
esclarecimentos à Câmara ou ao Senado. Quem tem acompanhado os processos de convocação de 
ministros sabe que, no fundo, eles só comparecem quando querem ou as conveniências políticas o 
recomendam. 
Às vezes, só depois de tempos é que o Ministro de Estado se dispõe a comparecer à Câmara ou ao 
Senado, quando o assunto para o qual foi convocado não tem mais qualquer interesse. O prazo é 
importante também para definir responsabilidades, já que se pode protelar o comparecimento por 
tempo indeterminado, para atingir objetivos políticos 
    
   EMENDA:04977 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 103, Seção II  
Inclua-se no anteprojeto:  
Art. 103 - A Câmara dos Deputados e o Senado  
Federal poderão convocar o Primeiro-Ministro e os  
Ministros de Estado para prestarem, pessoalmente,  
informações de assunto previamente determinado,  
dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 
Justificativa: 
Consideramos necessário estipular um prazo para que os Ministros atendam à convocação das duas 
Casas do Congresso, pois viria facilitar o andamento dos trabalhos nas mesmas, evitando críticas por 
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parte de quem os convocou, e postergação e desrespeito aos representantes do povo, por aqueles a 
quem foi confiado uma pasta ministerial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:02518 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifica o parágrafo único do artigo 104, da Seção II, Capítulo I, Título V.  
Art. 104. ..................................  
Parágrafo único. A falta de comparecimento,  
sem justificação adequada, no prazo de 15 (quinze)  
dias, contados a partir do recebimento da  
convocação, importa crime de responsabilidade. 
Justificativa: 
É preciso que seja fixado um prazo para o comparecimento da autoridade para prestar 
esclarecimentos à Câmara ou ao Senado. Quem tem acompanhado os processos de convocação de 
ministros sabe que, no fundo, eles só comparecem quando querem ou as conveniências políticas o 
recomendam. 
Às vezes, só depois de tempos é que o Ministro de Estado se dispõe a comparecer à Câmara ou ao 
Senado, quando o assunto para o qual foi convocado não tem mais qualquer interesse. O prazo é 
importante também para definir responsabilidades, já que se pode protelar o comparecimento por 
tempo indeterminado, para atingir objetivos políticos 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, porquanto é de bom alvitre não constituir a convocação do Primeiro-Ministro 
e de Ministros de Estado um estorvo à Administração. Por isso, não se fixou um prazo rígido para o 
comparecimento. 
    
 
   EMENDA:04625 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 104, Seção II  
Inclua-se no projeto:  
Art. 104 - A Câmara dos Deputados e o Senado  
Federal poderão convocar o Primeiro-Ministro e os  
Ministros de Estado para prestarem, pessoalmente,  
informações de assunto previamente determinado,  
dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 
Justificativa: 
Consideramos necessário estipular um prazo para que os Ministros atendam à convocação das duas 
Casas do Congresso, pois viria facilitar o andamento dos trabalhos nas mesmas, evitando críticas por 
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parte de quem os convocou, e postergação e desrespeito aos representantes do povo, por aqueles a 
quem foi confiado uma pasta ministerial. 
Parecer:   
   Como a questão do sistema de Governo deverá ser definida após a elaboração do Substitutivo, em 
face das discussões que ainda se processam, o parecer é pelo acolhimento parcial. 
      
 
 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:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...]  
Art. 104. A Câmara dos Deputados e o Senado  
Federal poderão convocar os Ministros de Estado  
para prestarem, pessoalmente, informações acerca  
de assunto previamente determinado.  
Parágrafo Único. A falta de comparecimento,  
sem justificação adequada importa em crime de  
responsabilidade.  
[...] 
Justificativa: 
Em outra emenda por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de governo. 
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, do projeto de Constituição. 
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções 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, 
no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e mais dotado de 
recursos para as funções de legislar e fiscalizar. 
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é 
mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda está em parte aproveitado no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:08633 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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Nos artigos 96, 97, 104, 105, inciso II, 107,  
114, parágrafo 6o., parágrafo 7o., inciso II, 115,  
parágrafo 2o., 118. inciso I, parágrafo 3o., 120,  
121, parágrafo único, 124, e seu parágrafo 3o.,  
128, 131, parágrafo 1o., 134, parágrafo 5o., 138,  
inciso X e parágrafo 1o., 158, inciso VII, 160,  
162, inciso II e IX, 163, inciso I, 165, parágrafo  
2o., 166, 167, parágrafo único, 171, caput, e seus  
parágrafos 1o. e 2o., 172, caput e seus  
parágrafos, 2o., 3o.e 4o., 173 e seu parágrafo  
único, 174 caput e seu parágrafo único, 185, 200,  
inciso II, 203, inciso IV, 242, muda-se a redação  
Câmara Federal para Câmara dos Deputados. 
Justificativa: 
É da nossa tradição constitucional a denominação de Câmara dos Deputados para uma das casas do 
Congresso Nacional. Some-se a isto o fato de a inovação do nome de uma das Casas do Congresso 
trazer a necessidade de substituição de grande quantidade de impressos existentes e ainda, a 
imperiosa correção das inserções nos próprios da Casa legislativa atividades caríssimas. 
Parecer:   
   A emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, quer modificar apenas um termo 
de redação, que em linhas gerais, na Comissão de Sistematização, quando da redação final do texto 
constitucional poderá ser corrigida.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
    
   EMENDA:08786 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Nos artigos 96, 98, 104, 105, inciso II, 108,  
111, parágrafo 2o., 114, parágrafos 4o. e 7o.,  
incisos I e II, 115, parágrafo 2o., 118, inciso I,  
parágrafo 3o., 120, 123, inciso II, parágrafo 3o.  
128, 129, parágrafo 4o., 131, parágrafo 1o., 134,  
parágrafo 5o. 138, inciso x, parágrafo 1o., 162,  
inciso III e IX, 167, 200, parágrafo 1o. 201,  
letra i, substituam-se Senado da República por Senado Federal. 
Justificativa: 
Umas das Casas que compõe o Congresso Nacional tem sido denominada Senado Federal quase 
que em todas as Constituições Brasileiras. Agora o projeto inova, batizando-a de Senado da 
República. Se assim for aprovado mudaremos uma tradição e daremos causa a uma despesa 
enorme na modificação das inscrições existentes nos próprios do atual Senado Federal e perderemos 
grande quantidade de impressos existentes na insigne instituição. 
Parecer:   
   A emenda, apesar dos elevados propósitos do eminente Autor, em linhas gerais, deverá ser 
atendida na fase de elaboração da redação final do texto Constitucional.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
    
   EMENDA:09666 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 104  
Suprima-se a expressão "O Primeiro-Ministro e" do artigo 104 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa numa ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
inícios da década de 60. 
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional. 
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta emenda e também outras que estou apresentando confluem para uma proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos 
para a Implantação do Sistema de Governo, 180 dias após a promulgação da Carta Constitucional, 
que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, estudo seguido 
de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendado. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe 
discussão específica. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
    
 
   EMENDA:10677 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 104  
Dê-se ao artigo 104 do Projeto da Constituição a redação seguinte:  
Art. 104 - A Assembleia Nacional poderá  
convocar o Primeiro-Ministro e os Ministros de  
Estado para prestarem, pessoalmente, informações  
acerca de assunto previamente determinado. 
Justificativa: 
A Emenda adapta-se à proposta formulada pelo signatário no sentido seja instalado o sistema 
Legislativo unicameral.  
Parecer:   
   A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
    
   EMENDA:13389 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO)  
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se da redação do Art. 104 do Projeto  
de Constituição, o cargo de Primeiro-Ministro. 
Justificativa: 
Desde que somos a favor do regime Presidencialista, inexiste para nós o cargo de Primeiro-Ministro. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
    
   EMENDA:14885 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado; Artigo 104, Seção II  
Inclua-se no Projeto:  
Art. 104 - A Câmara dos Deputados e o Senado  
Federal poderão convocar o Primeiro-Ministro e os  
Ministros de Estado para prestarem, pessoalmente,  
informações de assunto previamente determinado,  
dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 
Justificativa: 
Consideramos necessário estipular um prazo para que os Ministros atendam à convocação das duas 
Casas do Congresso, pois viria facilitar o andamento dos trabalhos nas mesmas, evitando críticas por 
parte de quem os convocou, e postergação e desrespeito aos representantes do povo, por aqueles a 
quem foi confiado uma pasta ministerial. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
    
   EMENDA:15304 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Suprima-se os incisos III, VII e VIII, do  
art. 100, o art. 104, os incisos I, II e letras  
"a", "b" e "c" do III e IV, do art. 107, os  
incisos I, II e VI, do art. 108, o inciso I, do  
art. 112, e o § 6o. do art. 114. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva retirar do texto proposto a instituição do parlamentarismo, sendo, pois, 
compatível com a posição que vimos adotando na defesa do presidencialismo. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
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   EMENDA:16250 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Caput do Artigo 104 e item III, do § 1o. do Art. 115  
Altera A Redação do Caput do Artigo 104, e  
Suprime o Item III, do § 1o. do Art. 115.  
Art. 104 - A Câmara Federal e o Senado da  
República, diretamente ou através de suas  
Comissões, poderão convocar o Primeiros-Ministros e  
os Ministros de Estado para prestarem,  
pessoalmente, informações acerca de assunto  
previamente determinado.  
Parágrafo Único - ...................... 
Justificativa: 
A introdução da expressão “diretamente ou através de suas Comissões” permite a supressão do item 
III, do § 1º do art. 115, obtendo-se o mesmo efeito. 
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:17161 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 104  
Substitua-se o termo "Primeiro Ministro" por "Presidente da República". 
Justificativa: 
Refere-se a regime parlamentarista de governo, o qual julgamos inadequado para a realidade 
contemporânea brasileira. 
Parecer:   
   A Emenda proposta mostra-se consentânea com a tendência de seu autor, partidário do 
presidencialismo.  
Como o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a presente proposição, quando nada, 
inoportuna.  
Pela rejeição. 
    
       
   EMENDA:17574 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão  
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de Sistematização.  
Dê-se nova redação ao Capítulo I ("Do Legislativo) do Título V:  
"CAPÍTULO I - DO LEGISLATIVO  
[...]  
Art. 115. Qualquer deputado tem o direito de  
interpelar por escrito um Ministro de Estado ou  
presidente de autarquia, empresa pública,  
sociedade de economia mista ou fundação  
governamental, sobre assunto de suas atribuições,  
ou sobre políticas, atos ou omissões da pessoa  
jurídica presidida pelo interpelado.  
§ 1o. Salvo motivo de força maior,  
devidamente comprovado, a resposta à interpelação  
será dada por escrito, dentro de um mês.  
§ 2o. Constitui crime político o não  
cumprimento, por Ministro de Estado, do dever  
estabelecido neste artigo.  
§ 3o. O presidente de autarquia, empresa  
pública, sociedade de economia mista ou fundação  
governamental, que descumpre o dever imposto neste  
artigo, deve ser destituído pelo órgão competente  
mediante comunicação do Congresso Nacional.  
[...] 
Justificativa: 
Trata-se de consagrar constitucionalmente a figura de um Congresso Nacional com força e 
representatividade para assegurar a soberania dos interesses da sociedade brasileira na condução 
da vida política e econômica do país 
EMENDA ADITIVA 
Parecer:   
   A matéria objeto da emenda será reexaminada com vistas à formulação do Substitutivo, daí nosso 
parecer pela sua aprovação parcial. 
    
   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 Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V - DA ORGANIZAÇÃO  
DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO a seguinte redação:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...] 
Art. 50 - A Câmara Federal e o Senado da  
República poderão convocar o Primeiro-Ministro e  
os Ministros de Estado para prestarem,  
pessoalmente, informações acerca de assuntos  
previamente determinado.  
§ 1o. - A falta de comparecimento, sem  
justificação adequada, importa em crime de  
responsabilidade.  
§ 2o. - Os pedidos de informações  
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encaminhados pelas Mesas da Câmara Federal e do  
Senado da República, limitados a fatos  
relacionados a matéria legislativa em trâmite ou  
sujeita à fiscalização do Congresso Nacional, ou  
atinentes a assuntos relevantes, deverão, sob pena  
de responsabilidade, ser respondidos pelas  
autoridades a que forem solicitados, dentro de  
prazo estipulado, que não será superior a trinta dias.  
[...] 
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:19603 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo a ser Emendado: Art. 104  
Suprima-se do Art. 104 o termo...Primeiro Ministro. 
Justificativa: 
Com a proposta de inexistência do Primeiro Ministro não há porque prever-se sua convocação pela 
Câmara e Senado. 
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:20200 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No. 12  
SUPRESSIVA  
Suprima-se o art. 104 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
A matéria consta de emenda de minha autoria inserida na seção referente às relações do Governo 
com o Congresso Nacional. A inserção proposta é mais técnica e sistemática. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE O 

   EMENDA:20937 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 79 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 79. A Câmara dos Deputados e o Senado  
Federal poderão convocar o Primeiro-Ministro e os  
Ministros de Estado, bem como as Comissões das  
duas Casas poderão convocar os Ministros de Estado  
para prestarem pessoalmente informações acerca de  
assunto previamente determinado." 
Justificativa:  
Pela proposta do substitutivo, as Comissões também poderiam convocar o Primeiro-Ministro. 
Acreditamos que as Comissões foram devidamente reforçadas e valorizadas, mas seria exagero 
permitir a elas que convoquem, quando desejarem, o Primeiro-Ministro. 
São mais de 30 Comissões nas duas casas do Congresso, e assim ficaria a possibilidade aberta de 
convocação do primeiro ministro por todas elas. O Primeiro-Ministro, em hipótese extremada, só faria 
isso, ou seja, ser ouvido nelas Comissões. 
Melhor, mais recomendável será que o Primeiro-Ministro, pela importância do seu cargo, só possa ser 
convocado pela Câmara ou pelo Senado. 
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:21043 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do art. 79  
O caput do art. 79 do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 79 - A Câmara Federal e o Senado da  
República poderão convocar os Ministros de Estado  
para prestar pessoalmente, informações sobre  
assunto previamente determinado." 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo suprimir do artigo a alusão ao Primeiro Ministro, em face da apresentação 
de emendas relativas à manutenção do regime presidencialista. 
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  
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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:21195 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo único do artigo 79  
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único,  
do artigo 79, do Substitutivo:  
"Art. 79 - ..................................  
............................................  
Parágrafo único - A falta de comparecimento importa em crime de responsabilidade." 
Justificativa:  
Na verdade, propõe-se suprimir a expressão “sem justificação adequada”, por entendermos que a 
solicitação do comparecimento no Congresso de Autoridade Governamental já requer todo um 
consenso político, trabalho árduo, então por que dela não cumprir ao chamamento congressual, 
quando isso só ocorre em virtude de fato relevante? 
Se, por alguma razão, injustificada, diga-se logo, determinada Autoridade não puder comparecer 
nesse ou naquele período, então que o consenso político-partidário já o anteveja, e adote 
providências inteligíveis para a problemática. 
Parecer:   
   O Substitutivo contempla, com diferente redação, as finalidades perseguidas pela Emenda.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:21641 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 79 o seguinte parágrafo:  
§ - os pedidos de informações dos  
parlamentares sobre qualquer assunto da  
administração pública, direta e indireta, devem  
ser respondidos no máximo em 30 dias, importando  
em crime de responsabilidade o seu não atendimento. 
Justificativa: 
Os pedidos de informação têm o seu valor no processo legislativo desde que atendidos pelo 
Executivo. É necessário, portanto, fixar prazo e estabelecer sanção. Não deve haver, como 
atualmente acontece, limitação dos pedidos apenas às matérias em tramitação no Congresso. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que está em desacordo com o Substitutivo do Relator. 
    
   EMENDA:23348 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Altera a redação do § único, do Art. 79:  
Art. 79 - ........................................... 
§ Único - A falta de comparecimento, sem  
justificação adequada, no prazo de 30 (trinta)  
dias, importa em crime de responsabilidade. 
Justificativa: 
É indispensável a fixação de um prazo máximo o comparecimento do Primeiro-Ministro e dos 
Ministros de Estado perante a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para evitar que a 
postergação e os adiamentos intermináveis acabem por inviabilizar o dispositivo constitucional. 
O comparecimento das autoridades referidas no caput do Art. 7º deve ocorrer quando o momento 
político ainda o justifique, sendo, portanto, essencial a fixação do prazo de 30 (trinta) dias. 
Parecer:   
   A Emenda fixa prazo de trinta dias para o comparecimento do Primeiro-Ministro e dos Ministros de 
Estado, perante a Câmara ou o Senado, para prestarem informações sobre assunto previamente 
determinado.  
Após o exame da emenda, concluímos por sua rejeição. 
    
   EMENDA:23800 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do "caput" do Artigo 79 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, o cargo do Primeiro-Ministro. 
Justificativa: 
Somos pelo regime presidencialista, onde a figura do 1º ministro não existe. 
Parecer:   
   A Emenda em estudo, de autoria do Constituinte Naphtali Alves de Souza, colide com o Sistema 
Parlamentarista de Governo, pelo que somos por sua rejeição. 
    
   EMENDA:24871 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 79 a seguinte expressão:  
..."e o Senado da República, assim como quaisquer de suas Comissões..." 
Justificativa: 
A faculdade das Comissões Técnicas convocarem os ministros de Estado já constava da Constituição 
de 46. Trata-se de iniciativa cabível no presidencialismo e, com muito mais razão, no sistema 
parlamentarista proposto no Substitutivo. 
Parecer:   
   Incide a Emenda sobre o caput do art. 79 e visa a estender a competência de convocação dos 
Ministros de Estado, limitada às Casas do Congresso Nacional, às respectivas Comissões.  
Na justificativa apresentada a teor de sustentar a modificação em causa alega o nobre Autor da 
Emenda que a Constituição de 1946 já assegurava tal competência às Comissões.  
Embora sendo inexato que a Constituição de 1946 tenha conferido tal competência às comissões das 
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Casas do Congresso Nacional, o espírito do Projeto está voltado, no particular, para o objetivo de 
revigorar o trabalho das comissões e daí por que é de se assegurar a competência convocatória a 
que alude a Emenda. Somos, assim, pela sua aprovação. 
    
 
   EMENDA:26688 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Renumere-se os atuais artigos 78, 79, 80 e 81, do substitutivo, para 71, 72, 73, e 74, dando-se ao  
72 a seguinte redação.  
"Art. 72 - A Câmara Federal e o Senado da  
República poderão convocar os Ministros de Estado  
para, pessoalmente, prestarem informações sobre  
assunto previamente determinado." 
Justificativa: 
1. A renumeração decorre de emendas anteriores. 
2. A nova redação do artigo 72 é resultante do nosso posicionamento favorável ao presidencialismo, 
eis que retira-lhe a expressão “Primeiro-Ministro”. 
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
    
 
   EMENDA:27443 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
O Título V - da Organização dos Poderes e  
Sistemas de Governo, em seu Capítulo I - do  
Legislativo, será modificado com as seguintes redações:  
a) onde se lê: Câmara Federal e Senado da República  
leia-se: Câmara dos Deputados e Senado Federal  
[...] 
c) O Art. 79 fica assim redigido:  
Art. 79 - A Câmara dos Deputados e o Senado  
Federal poderão convocar o Presidente do Conselho  
de Ministros e os Ministros de Estado para  
prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto  
previamente determinado.  
[...] 
Justificativa: 
Por urna questão de semântica, poder-se-ia admitir as expressões Câmara Federal e Senado da 
República. Entretanto, não vislumbramos nas raízes que se incorporaram com as transformações do 
nosso povo brasileiro, motivo para tal alteração. 
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Desde o Império que o Poder Legislativo se compõe de Câmara dos Deputados e Câmara de 
Senadores ou Senado. Foi na segunda Carta da nossa República que surgiu o Poder Legislativo com 
as duas Casas de Leis: Câmara de Deputados e Senado Federal. Há mais de meio século 
que o Parlamento vem sendo defendido sob tais denominações. Apesar de mudanças sociais, do 
crescimento econômico, da grandiosidade dos caminhos que o Brasil tende a palmilhar, nossa ênfase 
de Constituinte é a de prevalecimento das arraigadas nomenclaturas do Poder Legislativo: Câmara 
dos Deputados e Senado Federal. 
Robustecendo as funções congressuais, restabelecendo a tradição de pulmão do povo brasileiro, 
algumas modificações mereceram, de nossa parte, atenção especial, pois o Poder Executivo para 
nós é o Presidencialismo, com um Congresso forte e partícipe das decisões nacionais. 
Não trazemos ínsito em nosso caráter a possibilidade de ver um Presidente eleito por milhares de 
cidadãos, oculto sob a sombra de um Primeiro Ministro, que embora possua peso político, não 
recebeu o resplendor da eleição Presidencial. Nosso povo necessita de transformações básicas. 
Minimização da fome. Erradicação do analfabetismo. Mercado de trabalho satisfatório, e, oxalá, não 
perdoaria os Constituintes que encetaram mais uma luta de Poder do que uma batalha de anseio 
popular. 
Justificam, portanto, as modificações de natureza adaptável à Emenda integral que postulamos em 
prol do Presidencialismo, em que o Chefe da Nação Brasileira, detendo o Poder de Governar será 
auxiliado pelos Conselhos de Ministros e de Estado, consultados quando mister. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:28693 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o art. 79 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
A matéria já se acha inserida no Capítulo referente ao Governo.  
A reiteração é desnecessária. 
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão do art. 79 e de seu parágrafo único, que dispõem sobre a 
convocação, pela Câmara Federal ou pelo Senado, do Primeiro-Ministro e dos Ministros de Estado, 
para prestarem informações sobre assunto previamente determinado. Após o exame da emenda, 
concluímos por sua rejeição. 
    
   EMENDA:29223 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 79 e seu parágrafo único do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição.  
Art. 79 - Suprima-se  
Parágrafo único - Suprima-se 
Justificativa: 
A supressão dos dispositivos acima prende-se ao fato de em outra emenda, se haver proposto o 
regime presidencialista, onde não cabe a vocação do Presidente para comparecer perante o Poder 
Legislativo para prestar, pessoalmente, informações. 
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Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
    
    
   EMENDA:30876 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Aditiva  
Dispositivo Emendado Art. 79  
Art. 79 - Passa a ter a seguinte redação:  
"A Câmara Federal e o Senado da República  
poderão convocar os Ministros de Estado para  
prestarem pessoalmente informações sobre assunto  
previamente determinado.  
Parágrafo 1o. - A falta de comparecimento,  
sem justificação adequada, importa em crime de  
responsabilidade.  
Parágrafo 2o. - O Congresso Nacional poderá  
determinar, por maioria de votos, o afastamento de  
Ministros de Estado. 
Justificativa: 
Mantido o presidencialismo, importa mais que devolver, plenamente, ao Congresso Nacional suas 
prerrogativas dotar o Poder Legislativo de competências que lhe permitam, com efetividade, exercer 
função fiscalizadora sobre o 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:30990 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 79 "caput" , esta redação:  
Art. 79 - A Câmara Federal e o Senado da  
República, bem como qualquer de suas Comissões,  
poderão convocar o Primeiro-Ministro e os  
Ministros de Estado para prestar, pessoalmente,  
informações sobre assunto previamente determinado. 
Justificativa: 
Devemos dotar as Comissões da Câmara e do Senado de maiores poderes, visando agilizar a própria 
atuação parlamentar. Dentro desse contexto, creio ser fundamental conceder-se a elas o poder de 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 33  

 

convocar, diretamente, os Ministros de Estado e o Primeiro-Ministro, sob pena de crime de 
responsabilidade caso se recusem. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
    
  
  EMENDA:31332 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Nos arts. 77, item VIII; 82, itens I e V e 79, a expressão "Primeiro Ministro" deve ser suprimida. 
Justificativa: 
No sistema presidencialista não há cargo de Primeiro Ministro. 
Parecer:   
   O Substitutivo expressa, de forma cristalina, opção pelo sistema parlamentarista de governo. 
Conquanto os dispositivos pertinentes resultem do aporte de diferentes proposições, não há como se 
acolher a que vislumbra finalidade diametralmente oposta, à por fim consignada. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 
 
    
   EMENDA:33387 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao artigo 79, no seu parágrafo  
único as expressões "às Sessões plenárias ou de  
Comissões", após a expressão "Comparecimento".  
Art. 79. ....................................  
Parágrafo único. A falta de comparecimento  
"às sessões plenárias ou de Comissões" 
Justificativa: 
Como a proposição constitucional dá às Comissões poder decisório e só recurso ao plenário, torna-se 
ainda mais importante o comparecimento às Comissões que ao Plenário propriamente dito. Daí a 
necessidade da ressalva. 
Parecer:   
   O Substitutivo contempla, com diferente redação, as finalidades perseguidas pela Emenda.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:33684 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA; ADITIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO V  
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Dê-se nova redação aos seguintes dispositivos:  
CAPÍTULO I - Do Poder Legislativo  
[...] 
Art. 79 - A Câmara Federal e o Senado  
da República poderão convocar os Ministros de  
Estado para prestar, pessoalmente, informações  
sobre assunto previamente determinado.  
[...] 
Justificativa: 
As emendas apresentadas visam adequar o Título V ao Regime Presidencialista, objeto de outra 
emenda. 
Suprimem-se, também, alguns dispositivos inadequados e incluem-se outros. 
A presente emenda adita e complementa outra emenda já apresentada sobre a Câmara dos 
Deputados e Senado Federal. 
Parecer:   
   A presente Emenda visa aperfeiçoar o texto do Substitutivo.  
O seu conteúdo, em linhas gerais, estão neste texto.  
Assim, somos pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA: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 Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
[...] 
Art. 79 - A Câmara dos Deputados e o Senado  
Federal poderão convocar o Primeiro-Ministro e os  
Ministros de Estado para prestar, pessoalmente,  
informações sobre assunto previamente determinado.  
Parágrafo Único - A falta de comparecimento,  
sem justificação adequada, importa em crime de  
responsabilidade.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos, contemplam 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, 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. 
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   EMENDA:34154 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Modifique-se a redação dos arts. 77, incisos III, VIII, IX e 79 do Substitutivo do Relator,  
dando-se-lhes a seguinte redação:  
[...] 
"Art. 79 - A Câmara Federal e o Senado da  
República poderão convocar Ministros de Estado  
para prestar, pessoalmente, informações sobre  
assunto previamente determinado.  
Parágrafo único - (manter-se, sem modificação.). 
Justificativa: 
As modificações propostas são decorrência da emenda por nós apresentada que retira do texto o 
parlamentarismo. 
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:34672 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 79 a seguinte redação, suprimindo-se seu parágrafo único e o § 1o. do art. 133:  
"Art. A Câmara Federal e o Senado da  
República, ou qualquer de suas Comissões, poderão  
convocar o Primeiro-Ministro e os Ministros de  
Estado para prestar, pessoalmente, informações  
sobre o assunto previamente determinado,  
importando a ausência, sem justificação adequada,  
em crime de responsabilidade." 
Justificativa: 
A incorporação proposta reúne matérias afins, além de eliminar dois parágrafos no articulado do 
projeto. 
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. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:01830 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Título IV, Capítulo II,  
Seções I, II, III e IV  
Dê-se às Seções I, II, III, Capítulo II do Título IV a seguinte redação e acrescenta-se seção  
ao mesmo capítulo.  
CAPÍTULO II  
DO PODER EXECUTIVO  
[...] 
SEÇÃO IV  
DOS MINISTROS DE ESTADO  
Art. 98-A Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros natos maiores de  
vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.  
Art. 98B - A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos Ministérios.  
Art. 98C - Os Ministros de Estado são obrigados a atender a convocação da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal.  
§ 1o. .Na sessão ordinária imediatamente posterior à presença de Ministro de Estado convocado, a 
Câmara Federal ou o Senado da República, por iniciativa de qualquer das lideranças que 
representem no mínimo um terço da respectiva Casa Legislativa e pelo voto de dois terços de seus 
membros, poderá votar Resolução exprimindo discordância ao depoimento e às respostas do Ministro 
às interpelações dos parlamentares.  
§ 2o. Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos  
Deputados e a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a 
Mesa respectiva para expor assunto de relevância de seu Ministério.  
Art. 98D - Por iniciativa de, no mínimo, um terço dos seus membros, a Câmara Federal poderá  
apreciar moção de censura a Ministro de Estado.  
§ 1o. A aprovação da moção de censura, dar-se-á pela maioria de dois terços dos membros da  
Câmara Federal.  
§ 2o. A moção de censura implica a exoneração do Ministro a que se referir.  
§ 3o. Os signatários de moção de censura que não for aprovada não poderão apresentar outra na  
mesma sessão legislativa, com relação ao mesmo Ministro.  
- Suprima-se o Capítulo III e respectivas Seções do Título IV. 
Justificativa 
Ao propormos aos nossos eminentes pares a volta ao Regime Presidencialista, sopesamos, 
devidamente, uma série de fatores, que não podem ser minimizados e que procuraremos aflorar com 
a brevidade que o momento impõe.  
É necessário deixar de lado a discussão apriorística e dicotômica entre Parlamentarismo e 
Presidencialismo, fugir aos seus condicionamentos e mergulhar em nossa realidade, em nossa 
história e tentar enxugar os impasses do presente na perspectiva do possível futuro. 
Há uma exigência a que todos se curvam: o povo deve eleger o Presidente, Há um significado para 
isto: o povo quer escolher quem vai tomar as decisões fundamentais que afetam a sua vida. O 
Presidente, então há de responsabilizar-se pelas decisões de governo, especialmente nomear os 
Ministros e demais autoridades nos cargos de confiança, e fazer o plano de governo. 
A proposta faz o Congresso, além de aperfeiçoar as suas funções fiscalizadoras e atuar como 
depositários da soberania popular, ser capaz de censurar o desempenho do administrador, em 
qualquer nível, desde Ministros até diretores de departamentos e órgãos. A censura impõe ao Chefe 
do Executivo a demissão do servidor. 
Parecer:   
   A emenda 2P01830-1 chega a essa Relatoria com a sustentação indesmentível de 345 assinaturas 
de ilustres senhores Constituintes. Não bastasse essa circunstância, por si só garantidora da sua 
força regimental, acresce-se o fato de que o seu primeiro signatário é o ilustre Senador Humberto 
Lucena, expressão eminente da vida política nacional.  
Ao Relator cabe cumprir o determinismo regimental.  
A emenda deve ser acolhida, tendo em vista o privilégio que o Regimento Interno dá às emendas 
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coletivas com mais de 280 assinaturas (Art. 1o., Resolução no. 3/88).  
Devo destacar, no entanto, a minha posição manifestada no Plenário da Comissão de 
Sistematização, quando, de forma coerente, votei pela aprovação do Sistema Parlamentar.  
O presidencialismo brasileiro, verdadeira monarquia absoluta "ad tempus", em que pese o respeito 
àqueles que defendem tal sistema, é responsável indiscutível pela despolitização do povo brasileiro e 
pela frustração a todas as tentativas de organização social, política e participativa. Em contrapartida, 
o parlamentarismo enseja "permanente" participação política popular, que não fica restrita às 
quadrienais ou quinquenais (quando não em períodos ainda mais longos) chamadas às eleições 
Presidenciais.  
Nem se diga que o parlamentarismo leva ao governo políticos que não recebem os milhões de votos 
que o presidencialismo atribui ao Chefe do Executivo. Trata-se de uma falácia.  
Sendo, no parlamentarismo, o governo exercido pelos Congressistas, forçosamente hão de ser 
somados os votos de cada um dos parlamentares, para se atingir o total da consagração  
eleitoral legitimatória.  
Também é falaz fazer alusão ao parlamentarismo de 1961,tentativa utilizada para contornar a crise 
em que o País estava então prestes a se ver mergulhado. Vale até, a título de lembrança, a 
experiência da monarquia parlamentar, vivenciada no segundo império, cujos resultados não foram 
tão desastrosos quanto no presidencialismo.  
Ademais, sinto-me no dever de chamar a atenção dos membros desta Assembléia Nacional 
Constituinte para possível incongruência que venha a se estabelecer entre o que consta do Capítulo I 
do Título IV, que trata do Poder Legislativo e o que consta dos Capítulos II, III do mesmo Título, que 
tratam do Poder Executivo.  
Na verdade, a alteração que se estabelece não é da harmonia e da interdependência, mas isto sim 
do confronto e do desequilíbrio com a emergência incontrolável de graves crises institucionais e 
ameaças constantes à estabilidade democrática.  
Há grande diferença entre uma proposta de simples fortalecimento do Poder Legislativo e outra, de 
estruturar esse Poder para um Sistema Parlamentar de Governo.  
Alertamos os senhores constituintes para a grave inadequação que poderá se estabelecer.  
Da forma como está posto a questão, transforma-se o Poder Legislativo num poder artípoda do Poder 
Executivo.  
Cumpro meu dever de Relator ao evidenciar, aos olhos dos ilustres membros desta Assembléia, tais 
contradições.  
Basta dizer que o poder de veto presidencial, tal como está previsto no Capítulo do Poder Legislativo, 
supõe um Presidente que não governe. A mesma isenção é a que dá ao Presidente Chefe de Estado 
a possibilidade de expedição do instrumento das medidas provisórias, uma medida que na prática 
veio substituir o Decreto-Lei.  
Não é demasiado lembrar que, no artigo que estabelece a competência do Congresso Nacional, 
inclui-se a possibilidade de sustar atos normativos do Poder Executivo, o que seria mais palatável a 
um regime parlamentarista, mas com enormes riscos num regime presidencialista.  
Enquanto no Capítulo do Poder Legislativo estabelece-se um quórum de maioria absoluta para a 
reação de censura, a emenda em exame propõe um mínimo de 2/3 dos votos dos membros da 
Câmara dos Deputados para tal fim.  
Sem contar o fato de que a emenda restaura a figura da moção a um Ministro ou a um grupo de 
Ministros. Largos e exaustivos debates foram travados nas diversas instâncias desta Assembléia 
Constituinte, com a conclusão consensual pela censura coletiva.  
Sinto-me também no dever de mencionar a questão orçamentária e a questão legislativa. Há uma tal 
desarmonia entre a emenda ora proposta e o Capítulo I do texto do Projeto de Constituição (e mesmo 
do Substitutivo correspondente originário do grupo político que convencionou chamar-se 
Centrão) que o Poder Legislativo acabará por inviabilizar as políticas orçamentárias do Poder 
Executivo, impedindo o Presidente de governar.  
Em razão do exposto, apesar do acolhimento à emenda, já declarado na abertura deste parecer, faço 
a ressalva de que meu voto pessoal, como Constituinte, será contrário à emenda. 
 
 
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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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. 59. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão 
convocar o Primeiro Ministro e os Ministros de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre 
o assunto previamente determinado, importando a ausência, sem justificação adequada, em crime de 
responsabilidade. 
Paragrafo 1º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhas 
pedidos escritos de informação aos Ministros de Estado. 
Parágrafo 2º. Importa em crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento no prazo de 
trinta dias, bem como o fornecimento de informações falsas. 
[...] 
 

Assinaturas  

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
       48. Jorge Leite 
       49. Aloisio Teixeira 
       50. Roberto Augusto 
       51. Mesias Soares 
       52. Dalton Canabrava 
       53. Telmo Kirst 
       54. Darcy Pozza 
       55. Arnaldo Prieto 
       56. Osvaldo Bender 
       57. Adylson Motta 
       58. Hilário Braun 
       59. Paulo Mincarone 

       60. Adroaldo Streck 
       61. Victor Faccioni 
       62. Luiz Roberto Ponte 
       63. Joao de Deus Antunes 
       64. Arolde de Oliveira 
       65. Rubem Medina 
       66. Jose Lourenço 
       67. Luis Eduardo 
       68. Benito Gama 
       69. Jorge Viana 
       70. Agnelo Magalhes 
       71. Leur Lomanto 
       72. Jonival Lucas 
       73. Sergio Britto 
       74. Robeto Balestra 
       75. Waldeck Ornellas 
       76. Francisco Benjamin 
       77. Etevaldo Nogueira 
       78. Joao Alves 
       79. Francisco Diogenes 
       80. Antonio Carlos Mendes 
Thame 
       81. Jairo Carneiro 
       82. Rita Furtado 
       83. Jairo Azi 
       84. Fabio Raunheiti 
       85. Feres Nader 
       86. Eduardo Moreira 
       87. Manoel Ribeiro 
       88. Naphtali Alvez De Souza 
     89. Jose Melo 
     90. Jesus Tarja 
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     91. Aecio de Borba 
     92. Bezerra de Melo 
     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 
     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 

     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 

     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 
     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 
     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
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     285. Mauro Borges      286. Miraldo Gomes 
Justificativa:   

   Em linhas gerais, o Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização não é alterado profundamente pela 
presente emenda. 
Quanto à competência exclusiva do Congresso Nacional deu-se uma redação mais compatível com a realidade mundial à 
questão do trânsito de forças estrangeiras em território nacional, bem como à autorização para afastamento do País do 
Presidente da República e do Primeiro-Ministro, ademais extinguiu-se a obrigatoriedade de aquelas autoridades apresentarem 
relatório circunstanciado dos resultados de viagem, procedida ao exterior, ao Congresso Nacional. 
Tomando por base o princípio da representatividade expresso no texto suprimiu-se a iniciativa popular para proposta de 
emenda à Constituição, bem como o referendo popular, previsto no artigo 75, parágrafo 3º. 
No que concerne ao Poder Judiciário, as alterações foram de modo a melhor aparelha-lo e adaptá-lo às realidades de nosso 
País com o intuito exclusivo de dotá-lo de meios concretos a fim de que proceda, com maior celeridade, à distribuição da 
Justiça. 
Da mesma forma procedeu-se quanto ao Ministério Público, a Advocacia da União e a Advocacia e Defensoria Pública. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
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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. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 

 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:01045 PREJUDICADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, do § 1o. art. 51, do Projeto de  
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Constituição, as expressões... "e pelo voto de  
dois terços de seus membros". 
Justificativa 
É uma restrição ao Congresso Nacional e um fator Constante de conflitos a exigência do "quórum" de dois 
terços para que manifeste a sua discordância "ao depoimento e às respostas do Ministro às interpelações 
dos parlamentares". Ou a moção não é prevista na Constituição, ou, desde que contemplada não poderá se 
exigir mais do que a maioria absoluta como "quórum" para a sua aprovação. 
Parecer:   
   A presente emenda está prejudicada, em vista da aprovação das emendas números 1787-1 e 1165-2, que 
pretendem a supressão total do § 1o. do art. 51 do Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:01165 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALCENI GUERRA (PFL/PR) 
Texto:   
   Art. 51 - § 1o. 
Justificativa: 
É uma restrição ao Congresso Nacional e um fator Constante de conflitos a exigência do "quórum" de dois 
terços para que manifeste a sua discordância "ao depoimento e às respostas do Ministro às interpelações 
dos parlamentares". Ou a moção não é prevista na Constituição, ou, desde que contemplada não poderá se 
exigir mais do que a maioria absoluta como "quórum" para a sua aprovação. 
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos do parecer à emenda nº 2T01165-2. 
    
   EMENDA:01787 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o., do art. 51, do Projeto (B) 
Justificativa: 
O parágrafo institui um procedimento parlamentar não só incongruente com o sistema presidencialista de 
governo, que foi aprovado pela constituinte, como inusitado nas práticas congressuais. O procedimento foi 
batizado de “cartão amarelo”, pois não tem o efeito da “moção de censura”, típica do sistema parlamentarista, 
e se esgota com a formalização, mediante aprovação de resolução, da discordância dos parlamentares ao 
depoimento e às respostas do Ministro de Estado às interpelações que lhe forem dirigidas. 
A supressão pura e simples do parágrafo constitui medida de saneamento do texto constitucional. 
Parecer:   
   O ilustre autor da emenda propõe a supressão do § 1o. do art. 52, em face de seu caráter tipicamente 
parlamentarista, não se coadunando, destarte, com o sistema presidencialista de governo que prevaleceu 
nesta Assembleia Nacional Constituinte.  
Pela aprovação da proposta. 
 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00013 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OSWALDO TREVISAN (PMDB/PR) 
Texto:   
   O caput do art. 50 passa a ter esta redação:  
Art. 50. A Câmara dos Deputados ou o Senado  
Federal, bem como qualquer de suas Comissões,  
poderá convocar Ministro de Estado para prestar,  
pessoalmente, informações sobre assunto  
previamente determinado, importando crime de  
responsabilidade a ausência sem justificação  
adequada. 
Justificativa: 
É preciso deixar claro que qualquer das Casas Legislativas poderá convocar o Ministro de Estado. O texto do 
projeto pode levar o intérprete à conclusão de que a convocação somente ocorrerá quando as duas Câmaras 
estiverem de acordo. 
Confronte-se, ainda, que para evitar esse tipo de dúvida, o art. 58, § 3º, do projeto, ao cuidar das CPIs 
utilizou-se de linguagem diferente e usou a expressão “em conjunto ou separadamente”. 
    
 
   EMENDA:00467 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   O art. 50, caput, do projeto passa a ter esta redação:  
Art. 50 A Câmara dos Deputados ou Senado Federal,  
bem como qualquer de suas Comissões, poderá  
convocar Ministro de Estado para prestar,  
pessoalmente informações sobre assunto previamente  
determinado, importando crime de responsabilidade  
a ausência sem justificação adequada. 
Justificativa: 
Do modo como se encontra redigido o dispositivo, a convocação de Ministro deverá ser deliberada pela 
Câmara e pelo Senado, em conjunto. Mas, qualquer Comissão de uma das Casas, poderia fazer a 
convocação, o que encerra uma evidente contradição. 
Esta emenda pretende, através da redação, evitar que esse tipo de interpretação possa ser, posteriormente, 
defendido. 
 

 

___________________________________________________________________ 
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