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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:  

      I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de 

responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com 

aqueles;  

      II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral 

da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;  

      III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:  

 
a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;  

 
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;  

 
c)  Governador de Território;  

 
d)  presidente e diretores do banco central;  

 
e) Procurador-Geral da República;  

 
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;  

      IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a 

escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;  

      V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  

      VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante 

da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

      VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias 

e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;  

      VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em 

operações de crédito externo e interno;  

      IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

      X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  

      XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do 

Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;  

      XII - elaborar seu regimento interno;  

      XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação 

ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva 

remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias;  

      XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.  
  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00124 DT REC:25/03/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE A INSTITUIÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA O SENADO FEDERAL  
DA APROVAÇÃO PRÉVIA, POR VOTO SECRETO, DA ESCOLHA DE MAGISTRADOS, DO  
PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA, DOS CHEFES DE MISSÃO DIPLOMÁTICA DE  
CARÁTER PERMANENTE, DOS MEMBROS DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E DO  
PRESIDENTE E DIRETORES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 
    
SUGESTÃO:00269 DT REC:01/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA PRIVATIVA AO SENADO FEDERAL DE CRIAR EXTINGIR  
CARGOS DE SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSS E FIXAR OS RESPECTIVOS  
VENCIMENTOS. 
    
SUGESTÃO:00433 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE LIMITAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENADO FEDERAL PARA  

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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APROVAR EMPRÉSTIMOS QUANDO SE TRATAR DE ÓRGÃOS FINANCEIROS OFICIAIS -  
ESTADUAIS OU FEDERAIS. 
    
SUGESTÃO:01510 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA COMO COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENADO  
FEDERAL A FIXAÇÃO DOS LIMITES GLOBAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA  
CONSOLIDADA DOS ESTADOS E DOS MUNCÍPIOS. 
    
SUGESTÃO:01659 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ATRIBUINDO AO SENADO FEDERAL COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA  
SUSPENDER, TOTAL OU PARCIALMENTE, A VIGÊNCIA DE ATOS NORMATIVOS DA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DIRETA OU INDIRETA, QUE EXORBITEM DO  
PODER DE REGULAMENTAR OU DOS LIMITES DA DELEGAÇÃO LEGISLATIVA. 
    
SUGESTÃO:04602 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENADO FEDERAL A ESCOLHA DO  
PRESIDENTE E DIRETORES DO BANCO CENTRAL, NAS CONDIÇÕES QUE  
ESTABELECE. 
    
SUGESTÃO:06544 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENADO FEDERAL A ESCOLHA  
DOS OCUPANTES DOS CARGOS QUE ENUMERA. 
    
SUGESTÃO:07144 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SENADO FEDERAL. 
    
SUGESTÃO:07635 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES SOBRE A AUTORIZAÇÃO E A APROVAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS,  
OPERAÇÕES E OBRIGAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA E EM QUE FOR PARTE O  
ESTADO, COMO COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENADO FEDERAL. 
    
SUGESTÃO:07950 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENADO FEDERAL AUTORIZAR  
EMPRÉSTIMOS, OPERAÇÕES OU ACORDOS EXTERNOS DE QUALQUER NATUREZA, DE  
INTERESSE DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS  
MUNICÍPIOS, OU DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, OUVIDO O  
PODER EXECUTIVO FEDERAL. 
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SUGESTÃO:08512 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PRESIDENTE E OS DIRETORES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL  
SEJAM NOMEADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, APÓS APROVAÇÃO DO  
SENADO FEDERAL, COM MANDATO NÃO INFERIOR A QUATRO ANOS E SOMENTE  
SEJAM EXONERADOS APÓS CONSENTIMENTO DO SENADO FEDERAL; SEJA  
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO BANCO CENTRAL A EMISSÃO DE MOEDA. 
    
SUGESTÃO:09883 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DO SENADO FEDERAL. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas 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. 10 - Compete privativamente ao Senado Federal:  

I - julgar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nos crimes de 

responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos 

com aqueles;  

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador 

Geral da República, nos crimes de responsabilidade; 

 III - aprovar, previamente, por voto secreto, a escolha de magistrados, nos casos 

determinados pela Constituição, dos Ministros do Tribunal de Contas da União, do 

Procurador Geral da República, do Presidente do Banco Central do Brasil, dos 

Governadores dos Territórios, dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito 

Federal, do Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e dos 

Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente; 

 IV - autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, 

de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, ou qualquer órgão, entidade ou sociedade de que participem;  

V - legislar para o Distrito Federal nos casos previstos em lei complementar;  

VI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro e mediante resolução, limites globais 

para o montante da dívida consolidada dos Estados e dos Municípios;  

VII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou decreto declarados 

inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  

VIII - expedir resoluções; e  

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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IX - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de seus serviços e fixem 

os respectivos vencimentos.  

Parágrafo único - Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente 

do Senado Federal o do Supremo Tribunal Federal; somente pelo voto de dois 

terços dos membros será proferida a sentença condenatória, e a pena limitar-se-á a 

perda do cargo, com inabilitação, por cinco anos, para o exercício de função 

pública, sem prejuízo de ação da justiça ordinária.  

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 23.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento). 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 10 - Compete privativamente ao Senado Federal:  

I - julgar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nos crimes de 

responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos 

com aqueles;  

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador 

Geral da República, nos crimes de responsabilidade;  

III - aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a 

escolha de magistrados, nos casos determinados pela Constituição, dos Ministros 

do Tribunal de Contas da União, dos membros do Conselho Monetário Nacional, do 

Procurador-Geral da República, do Presidente e dos diretores do Banco Central do 

Brasil, dos Governadores dos Territórios, dos Conselheiros do Tribunal de Contas 

do Distrito Federal, do Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e 

dos Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente;  

IV - autorizar ou vetar previamente empréstimos, operações ou acordos externos, 

de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, ou qualquer órgão, entidade ou sociedade de que 

participem;  

V - legislar para o Distrito Federal nos casos previstos em lei complementar;  

VI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro e mediante resolução, limites globais 

para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios;  

VII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; e  

VIII - legislar, através de resolução, sobre a criação ou extinção de cargos, 

empregos e funções de seus serviços, fixação da respectiva remuneração, estatuto 

e regime jurídico de seus servidores.  

Parágrafo único - Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente 

do Senado Federal o do Supremo Tribunal Federal; somente pelo voto de dois 

terços dos membros será proferida a sentença condenatória, e a pena limitar-se-á à 

perda do cargo, com inabilitação, por cinco anos, para o exercício de função 

pública, sem prejuízo de ação da justiça ordinária. 

 

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

votação do Anteprojeto.  

Publicação: DANC de 24/7/1987, suplemento ao nº 103, a partir da página 6, 

disponível em:  

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a 

 

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

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO – III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 26.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento). 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 10 - Compete privativamente ao Senado Federal:  

I - julgar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nos crimes de 

responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos 

com aqueles;  

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-

Geral da República, nos crimes de responsabilidade;  

III - aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a 

escolha:  

a) de magistrados, nos casos determinados pela Constituição;  

b) dos Ministros do Tribunal de Contas da União;  

c) dos membros do Conselho Monetário Nacional;  

d) do Procurador-Geral da República;  

e) do Presidente do Banco Central do Brasil;  

f) dos Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente;  

g) dos Governadores de Territórios.  

IV - autorizar, previamente, operações externas de natureza financeira, de interesse 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou de 

qualquer órgão, entidade ou sociedade de que participem, e decidir sobre os termos 

finais da convenção;  

V - legislar para o Distrito Federal nos casos previstos em lei complementar;  

VI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante da 

dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios;  

VII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  

VIII - dispor sobre a criação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus 

serviços e fixação dos respectivos vencimentos e salários.  

Parágrafo único - Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como 

Presidente, o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que 

somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do 

cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem 

prejuízo de ação da Justiça. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 27.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento). 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 10 - Compete privativamente ao Senado Federal:  

I - julgar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nos crimes de 

responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos 

com aqueles;  

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-

Geral da República, nos crimes de responsabilidade;  

III - aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 8  

 

escolha dos titulares dos seguintes cargos, além de outros que a lei determinar:  

a) de magistrados, nos casos determinados pela Constituição;  

b) dos Ministros do Tribunal de Contas da União;  

c) dos membros do Conselho Monetário Nacional;  

d) dos Governadores de Territórios;  

e) do Presidente do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil.  

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição, em sessão secreta, a 

escolha dos Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente;  

V - autorizar, previamente, operações externas de natureza financeira, de interesse 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou de 

qualquer órgão, entidade ou sociedade de que participem, e decidir sobre os termos 

finais da convenção;  

VI - legislar para o Distrito Federal, nos casos previstos em lei complementar;  

VII - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante da 

dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios;  

VIII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  

IX - dispor sobre a criação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus 

serviços e fixação da respectiva remuneração;  

X - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do 

Procurador Geral da República, antes do termo de sua investidura.  

Parágrafo único - Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente 

o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será 

proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com 

inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo de ação 

da Justiça. 

 

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

Governo a votação do Substitutivo do relator.  

Publicação: DANC, de 08/08/1987, suplemento ao nº 118, a partir da página 2, 

disponível em: 

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 107 - Compete privativamente ao Senado Federal:  

I - julgar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nos crimes de 

responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos 

com aqueles;  

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-

Geral da República, nos crimes de responsabilidade;  

III - aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a 

escolha dos titulares dos seguintes cargos, além de outros que a lei determinar:  

a) de magistrados, nos casos determinados pela Constituição; 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
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b) dos Ministros do Tribunal de Contas da União;  

c) dos membros do Conselho Monetário Nacional;  

d) dos Governadores de Territórios;  

e) a escolha do presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil e do Banco 

do Brasil e deliberar sobre a sua exoneração.  

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição, em sessão secreta, a 

escolha dos Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente;  

V - autorizar, previamente, operações externas de natureza financeira, de interesse 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou de 

qualquer órgão, entidade ou sociedade de que participem, e decidir sobre os termos 

finais da convenção;  

VI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante da 

dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios;  

VII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  

VIII - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do 

Procurador Geral da República, antes do termo de sua investidura.  

IX - dispor sobre a criação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus 

serviços e fixação da respectiva remuneração;  

Parágrafo único - Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente 

o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será 

proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com 

inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo de ação 

da Justiça. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 33.  

(consulte as emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste documento). 

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 108 - Compete privativamente ao Senado da República:  

I - julgar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nos crimes de 

responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos 

com aqueles;  

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-

Geral da República, nos crimes de responsabilidade;  

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a 

escolha dos titulares dos seguintes cargos, além de outros que a lei determinar:  

a) de magistrados, nos casos determinados pela Constituição;  

b) um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo 

Presidente da República.  

c) dos membros do Conselho Monetário Nacional;  

d) dos Governadores de Territórios;  

e) do presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil e do Presidente do 

Banco do Brasil, e deliberar sobre a sua exoneração.  

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a 

escolha dos Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente;  

V - autorizar previamente operações externas de natureza financeira, de interesse 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou de 
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qualquer órgão, entidade ou sociedade de que participem, e decidir sobre o texto 

definitivo da convenção;  

VI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante da 

dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios;  

VII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  

VIII - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do 

Procurador Geral da República, antes do término de seu mandato;  

IX - dispor sobre a criação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus 

serviços e fixação da respectiva remuneração;  

Parágrafo único - Nos casos previstos nos itens I e II, funcionará como Presidente o 

do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será 

proferida por dois terços dos votos do Senado da República, à perda do cargo, com 

inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das 

demais sanções judiciais cabíveis. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 65.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento). 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 83 - Compete privativamente ao Senado da República:  

I - julgar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nos crimes de 

responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos 

com aqueles;  

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral 

da República e o Procurador-Geral da União nos crimes de responsabilidade;  

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a 

escolha dos titulares dos seguintes cargos, além de outros que a lei determinar:  

a) de magistrados, nos casos determinados pela Constituição;  

b) um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo 

Presidente da República.  

c) dos Governadores de Territórios;  

d) do presidente e dos diretores do banco central e deliberar sobre a sua 

exoneração. e) do Procurador-Geral da República;  

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a 

escolha dos Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente;  

V - autorizar previamente operações externas de natureza financeira, de interesse 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  

VI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante da 

dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios;  

VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo 

e interno da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de suas autarquias e 

demais entidades controladas pelo poder público federal;  

VIII - dispor sobre limites e condições, para a concessão de garantia da União em 

operações de crédito externo e interno;  

IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do 
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Procurador-Geral da República, antes do término de seu mandato.  

Parágrafo único - Nos casos previstos nos itens I e II, funcionará como Presidente o 

do Supremo Tribunal Federal, limitando- se a condenação, que somente será 

proferida por dois terços dos votos do Senado da República, à perda do cargo, com 

inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das 

demais sanções judiciais cabíveis. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 84.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento). 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 61 - Compete privativamente ao Senado da República:  

I - processar e julgar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nos crimes de 

responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos 

com aqueles;  

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral 

da República e o Procurador-Geral da União nos crimes de responsabilidade;  

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a 

escolha dos titulares dos seguintes cargos, além de outros que a lei determinar:  

a) de magistrados, nos casos determinados pela Constituição;  

b) de um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo 

Presidente da República;  

c) dos Governadores de Territórios;  

d) do presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil e deliberar sobre a sua 

exoneração.  

e) do Procurador-Geral da República.  

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a 

escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;  

V - autorizar previamente operações externas de natureza financeira, de interesse 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  

VI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante da 

dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios;  

VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo 

e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas 

autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;  

VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em 

operações de crédito externo e interno;  

IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do 

Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.  

Parágrafo único - Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente 

o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será 

proferida por dois terços dos votos do Senado da República, à perda do cargo, com 

inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das 

demais sanções judiciais cabíveis. 

 

Destaque(s) apresentado(s) nº 3881/87 (referente à emenda 26051) e nº 4021/87 
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(referente à emenda 22749).  

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

27/01/1988, a partir da p.1683.  

 

6 – Plenário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE Q – Projeto A 

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 65. Compete privativamente ao Senado Federal:  

I - processar e julgar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nos crimes de 

responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos 

com aqueles;  

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-

Geral da República e o Procurador-Geral da União nos crimes de responsabilidade;  

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a 

escolha dos titulares dos seguintes cargos, além de outros que a lei determinar:  

a) de magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;  

b) de um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo 

Presidente da República;  

c) dos Governadores de Territórios;  

d) do presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil;  

e) do Procurador-Geral da República;  

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a 

escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;  

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  

VI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante da 

dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios;  

VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo 

e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas 

autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;  

VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em 

operações de crédito externo e interno;  

IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do 

Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.  

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente 

o do Supremo Tribunal Federal, limitando- se a condenação, que somente será 

proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com 

inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das 

demais sanções judiciais cabíveis. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 5. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 63. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaque nº 1647, referente à emenda 00652.  A emenda foi 

prejudicada.  

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

8558. 

 

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

2º) 

Art. 53. Compete privativamente ao Senado Federal:  

I - processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e 

os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles;  

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-

Geral da República e o Procurador-Geral da União nos crimes de responsabilidade;  

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a 

escolha de:  

a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;  

b) um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo 

Presidente da República;  

c) Governador de Território;  

d) presidente e diretores do Banco Central do Brasil;  

e) Procurador-Geral da República;  

f) titulares de outros cargos que a lei determinar;  

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a 

escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;  

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  

VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante 

da dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios;  

VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo 

e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas 

autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;  

VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em 

operações de crédito externo e interno;  

IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do 

Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;  

XII - elaborar seu regimento interno;  

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, política, criação, transformação 

ou extinção dos cargos, empregos e função de seus serviços e fixação da 

respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de 

diretrizes orçamentárias.  

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/207anc17mar1988.pdf
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o do Supremo Tribunal Federal, limitando- se a condenação, que somente será 

proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com 

inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das 

demais sanções judiciais cabíveis.  

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas:10.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase U, ao final deste documento). 

 

1 - Requerimento de reunião de emendas e destaques.   

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

12933. O texto foi retirado. 

2 - Requerimento de destaque nº 489, referente à emenda 00875.   

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

p.12952. A emenda foi rejeitada. 

3 - Requerimento de reunião de emendas e destaques.   

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

13010. A reunião foi aprovada. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:  

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de 

responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos 

com aqueles;  

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-

Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;  

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:  

a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;  

b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da 

República;  

c) Governador de Território;  

d) presidente e diretores do Banco Central;  

e) Procurador-Geral da República;  

f) titulares de outros cargos que a lei determinar;  

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a 

escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;  

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  

VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante 

da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo 

e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas 

autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;  

VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em 

operações de crédito externo e interno;  

IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/297anc24ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/297anc24ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/298anc25ago1988.pdf
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Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;  

XII - elaborar seu regimento interno;  

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação 

ou extinção dos cargos, empregos e função de seus serviços e fixação da 

respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de 

diretrizes orçamentárias;  

XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.  

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente 

o do Supremo Tribunal Federal, limitando- se a condenação, que somente será 

proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com 

inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das 

demais sanções judiciais cabíveis. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 4 

(consulte as emendas no Anexo da Fase W, ao final deste documento). 

 

Na Comissão de Redação foram feitas alterações no dispositivo.  

Publicação DANC, Suplemento B, de 23/9/1988, p. 110. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:  

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de 

responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos 

com aqueles;  

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-

Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;  

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:  

a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;  

b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da 

República;  

c) Governador de Território;  

d) presidente e diretores do banco central;  

e) Procurador-Geral da República;  

f) titulares de outros cargos que a lei determinar;  

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a 

escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;  

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  

VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante 

da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo 

e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas 

autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;  

VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em 

operações de crédito externo e interno;  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do 

Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;  

XII - elaborar seu regimento interno;  

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação 

ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da 

respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de 

diretrizes orçamentárias;  

XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.  

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente 

o do Supremo Tribunal Federal, limitando- se a condenação, que somente será 

proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com 

inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das 

demais sanções judiciais cabíveis. 

 

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o inciso 

XIII. 

(consulte o quadro comparativo das propostas de redação, fls 54 a 56). 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00027 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao anteprojeto do relator, art. 10, III, a seguinte redação:  
"Art. 10 ....................................  
............................................  
III - aprovar previamente, por voto secreto,  
após arguição em sessão pública, a escolha de  
magistrados, nos casos determinados pela  
Constituição, dos chefes de missão diplomática de  

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

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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caráter permanente e de outras autoridades  
indicadas em lei;" 
Justificativa 
Relevante a arguição em sessão pública como meio de se assegurar a transparência do processo de 
escolha das autoridades, bem como a avaliação de sua competência e aptidão política.  
Melhor que especificar cargos que as circunstâncias do presente tornam relevantes, e que as do 
futuro podem modificar, é indicar o critério de natureza permanente, mais próprio de um texto 
constitucional. 
Parecer:   
   Aprovada, em parte. 
  
    EMENDA:00032 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o item V do art. 10. 
Justificativa 
Parecer ser opinião unânime, entre os Constituintes, que o Distrito Federal deve ter assegurada sua 
autonomia política, inclusive com a eleição do seu Governador. Assim, não existe razão de ser de o 
Senado Federal legislar para o Distrito Federal pois a autonomia levará, certamente, à existência de 
uma Assembleia Legislativa para cuidar dos assuntos locais.  
Parecer:   
   Prejudicada, devendo ser posteriormente compatibilizado. 
    
   EMENDA:00048 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 10 - inclua-se a onde couber  
"Somente a União poderá contratar investimentos estrangeiros, inclusive empréstimo,  
e, exclusivamente mediante outorga expressa do Senado Federal, com previsão de proposta,  
orçamentária, inclusive quanto às respectivas finalidades". 
Justificativa 
No regime Parlamentar de Governo, entre outras competências do Senado Federal, essa, visa 
impossibilitar que organismos e outras instituições, realizem operações de crédito, sem a aprovação 
prévia.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   EMENDA:00058 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. 10  
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:  
"Art. 10 Compete privativamente ao Senado Federal:  
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I - julgar o Presidente da República e os  
Ministros de Estados nos crimes de  
responsabilidade;  
II - processar e julgar os Ministros do  
Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da  
República, nos crimes de responsabilidade;  
III - aprovar, por voto secreto, a indicação  
dos Ministros dos Tribunais de Contas da União, do  
Procurador-Geral da República, do Presidente do  
Banco Central do Brasil, dos Governadores dos  
Territórios e dos Chefes de Missão Diplomática de  
caráter permanente;  
IV - autorizar empréstimos, operações ou  
acordos externos, de qualquer natureza, de  
interesse da União, dos Estados, do distrito  
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou  
qualquer órgão, entidade ou sociedade de que participem;  
V - suspender a execução, no todo ou em  
parte, de lei ou decreto declarados  
inconstitucionais por decisão definitiva do  
Supremo Tribunal Federal;  
VI - expedir resoluções; e  
VII - propor projetos de lei que criem ou  
extingam cargos de seus serviços e fixem os  
respectivos vencimentos.  
Parágrafo único. Nos casos previstos nos  
incisos I e II, somente pelo voto de dois terços  
dos membros será proferida sentença condenatória,  
e a pena limitar-se-á à perda do cargo, com  
inabilitação, por cinco anos, para o exercício de  
função pública, sem prejuízo de ação da justiça ordinária." 
Justificativa 
Suprimimos da competência do Senado qualquer atividade relativa ao Primeiro-Ministro, a atribuição 
de legislar para o Distrito Federal e, ainda, no parágrafo único, a participação do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal como presidente do Senado nos julgamentos previstos nos incisos I e II. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00068 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 10, IX, a seguinte redação:  
"IX - legislar, através de resolução, sobre criação ou extinção de cargos, empregos e funções  
de seus serviços, fixação da respectiva remuneração, estatuto e regime jurídico de seus servidores." 
Justificativa 
Trata-se de atribui ao Senado Federal, em seu âmbito, a mesma emenda competência proposta para 
a Câmara dos Deputados em emenda ao art. 9º, VIII, pelas mesmas razões ali expostas.  
Parecer:   
   Aprovada. 
 
 
   EMENDA:00070 APROVADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Ao artigo 10, inciso III, incluam-se:  
"...; os membros do Conselho Monetário Nacional;... e os diretores do Banco Central do  
Brasil." 
Justificativa 
O aplaudido anteprojeto elaborado pelo ilustre Constituinte José Jorge vislumbra, conforme enfatiza o 
Relator, a alcançar duas metas: devolver as prerrogativas a um novo e fortalecido Poder Legislativo, 
e dotá-lo dos meios modernos indispensáveis ao pleno, eficiente e ágil exercício de suas 
competências. Entretanto, como distorção debitável a limitação dos prazos regimentais, impositiva do 
aceleramento dos trabalhos constituintes, o Relatório - que assegura a elaboração de um "anteprojeto 
tendo em vista o fortalecimento do Poder Legislativo e a ampliação de suas atribuições e 
prerrogativas" – com este último se apresenta evidentemente discordante. 
A isso se deve certamente a rejeição da minha sugestão nº 124, que inclui no rol de autoridades cuja 
escolha depende de prévia aprovação do Senado Federal, os membros do Conselho Monetário 
Nacional e os diretores do Banco Central do Brasil nomes responsáveis pelas medidas de ordem 
econômica e financeira que repercutem sobre as mais diversas camadas sociais brasileiras. Insisto, 
como de meu dever, em que o provimento dessas funções de tão grande importância para o 
interesse do Estado não pode escapar ao exame prévio do Senado Federal, pois, do contrário, estar-
se-á impedindo o Parlamento de exercitar, de forma preventiva e não apenas paliativa, as suas 
exatas atribuições de controle da Administração Pública Federal. 
O acolhimento da Emenda valerá menos pela final compatibilidade entre o Relatório e o Anteprojeto 
apontados e mais para que se consolide a meta do fortalecimento das prerrogativas e competências 
congressuais - tal como desejam o digno Relator, o autor desta Emenda e toda a sociedade 
brasileira. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00142 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao número VI do art. 10 do anteprojeto:  
"VI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante da dívida  
consolidada e de outras obrigações da União, dos Estados e dos Municípios." 
Justificativa 
A emenda compatibiliza a redação da alínea VI com a da alínea IV, do mesmo artigo, que atribui ao 
Senado competência para autorizar empréstimos externos da União, além dos Estados e Municípios.  
E estende a competência da alínea VI à limitação de outras obrigações financeiras, como avais, além 
da dívida consolidada.  
Parecer:   
   Aprovada. 
 
   EMENDA:00143 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao número III do art. 10 do anteprojeto a seguinte redação:  
"III - aprovar previamente a escolha de  
magistrados, nos casos determinados pela  
Constituição, do Procurador Geral da República,  
dos Ministros do Tribunal de Contas da União, dos  
Governadores dos Territórios, dos Chefes de Missão  
Diplomática de caráter permanente, do Presidente e  
dos Diretores do Banco Central e das demais  
instituições financeiras da União, dos Diretores  
dos Órgãos da Administração Indireta, dos membros  
de Órgãos Colegiados de nível superior da  
administração federal e dos Chefes de Estado Maior  
das Forças Armadas, além de outros que a lei  
estabelecer." 
Justificativa 
Amplia-se a competência do Senado em relação ao preenchimento de cargos do alto escalão do 
Judiciário e do Executivo, cujo bom exercício requeira urna margem de independência política. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
  
EMENDA:00147 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se o número VIII do art. 9o. e o número IX do art. 10, e dê-se ao art. 7o. do anteprojeto 
a seguinte redação:  
"Art. 7o. A cada uma das Câmaras compete dispor, em regimento interno, sobre sua  
organização, funcionamento, polícia, criação e provimento de cargos de seus serviços e fixação da  
respectiva remuneração, observando-se as seguintes normas:  
a) na constituição das Mesas e de cada Comissão...  
b) a Mesa... ... estabelecendo prazo para a resposta." 
Justificativa 
A independência efetiva do Poder Legislativo requer que todos os aspectos de sua economia interna 
sejam de sua competência exclusiva. Vai nesse sentido a alteração proposta no caput do artigo. 
Note-se que, pela fórmula proposta, todos aqueles aspectos passarão a ser disciplinados por 
resolução, e não mais por atos da Mesa.  
Quanto ao item a), a introdução da expressão “para cada comissão” é necessária na medida em que 
as comissões serão investidas de poderes ampliados. Seria impróprio entregar sua condução a 
partidos minoritários. 
Por fim, a supressão de prazo de trinta dias, no item b), justifica-se pela insuficiência desse período 
no caso de pedidos de informações mais complexos, que demandem levantamentos e 
processamentos especiais por parte dos órgãos inquiridos.  
Parecer:   
   Atendida em parte. 
    
   EMENDA:00167 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   a seguinte redação:  
"Art. 10 - ..................................  
............................................  
IV - autorizar empréstimos, operações ou acordos externos de natureza financeira, de  
interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou de  
qualquer órgão, entidade ou sociedade de que participem, sempre aprovando os termos do  
instrumento específico que não poderá conter cláusula genérica ou obrigação indeterminada". 
Justificativa 
Tem sido frequente a aprovação de operações financeiras externas sem a devida cautela quanto às 
cláusulas e obrigações a serem cumpridas pelo Erário.  
Deve-se precisamente à falta de norma específica no texto constitucional vigente, o fato de terem 
sido assumidas dívidas no mercado externo com cláusula de juros flutuantes. Como é notório, isto 
levou o País a um endividamento excessivo, fugindo a qualquer controle político interno a evolução 
dos montantes devidos. Impõe-se agora corrigir a falha, exigindo, sempre, que a autorização se dê à 
vista de instrumento próprio contendo a discriminação de todas as obrigações de forma detalhada.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
   EMENDA:00213 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao art. 10 um inciso, com a seguinte redação:  
"I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................  
VI - ........................................  
VII - ......................................  
VIII - ......................................  
IX - ........................................  
X - aprovar, por maioria absoluta de seus  
membros, a exoneração, de ofício, do Procurador-  
Geral da República, antes do termo de sua  
investidura, nos casos previstos nesta  
Constituição." 
Justificativa 
Assim como a nomeação do Procurador-Geral da República está a depender, segundo o inciso VIII, 
da anuência do Senado Federal, também a destituição do mesmo, antes do término do período certo 
de sua investidura, deve estar subordinada ao pronunciamento daquela Casa. Sem isso, a anuência 
quanto à nomeação poderá ser esvaziada pela subsequente exoneração ad nutum. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
 EMENDA:00228 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao item IX do art. 10 esta redação:  
"Art. 10. ..................................  
IX - dispor sobre a criação ou extinção de cargos de seus serviços e fixar os respectivos  
vencimentos." 
Justificativa 
Trata-se de recuperar antiga prerrogativa do Senado Federal relativamente a seus serviços 
administrativos. Existente a paridade entre os vencimentos dos três Poderes, mas é inadmissível que 
assuntos internos da órbita dos serviços legislativos também devam subir à sanção presidencial. 
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista a nova redação do artigo. 
    
   EMENDA:00252 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Incluir no anteprojeto constitucional da Subcomissão as presentes alterações correlatas,  
sob a forma de emendas, dando-se nova redação aos arts. 5o., 4o., 9o. e 10o. do anteprojeto do  
relator, bem como incluir novo dispositivo:  
"[...] 
Art. Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - decidir sobre a Intervenção Federal, nos casos previstos nesta Constituição;  
II - decidir sobre os conflitos de atribuição entre os Estados membros da União;  
III - fixar, por proposta do Presidente do Conselho de Ministros e mediante resolução,  
limites globais para o montante da dívida consolidada dos Estados e Municípios e Distrito  
Federal, estabelecer e alterar limites de prazo, mínimo e máximo, taxa de juros e demais condições  
as obrigações por eles emitidas; e proibir ou limitar temporariamente emissão e lançamento de  
quaisquer obrigações dessas entidades;  
IV - eleger os administradores dos organismos de Desenvolvimento Regional e dos Bancos Federais  
de Desenvolvimento Regional;  
V - as demais atribuições previstas nesta Constituição e nas leis complementares;  
VI - elaborar o seu regimento interno, dispor sobre sua organização, provimento de cargos e sua  
polícia;" 
Justificativa: 
As presentes alterações visam dotar o Parlamento, em face do novo regime de governo proposto, 
bem como, a dotar o legislativo de maior agilidade e poder de organização, fiscalização e controle do 
executivo. O Poder Legislativo ordinário deve pertencer à Câmara dos Deputados. Justifico estes 
pontos na exposição de motivos apresentada em outra emenda submetida a apreciação desta 
subcomissão.  
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista já constar do relatório. 
    
   EMENDA:00253 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 10, o item VIII, renumerando os seguintes:  
"Art. 10. ..................................  
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VIII - Suspender, total ou parcialmente, a vigência de atos normativos da administração  
pública federal, direta ou indireta, que exorbitarem do poder de regulamentar ou dos  
limites da delegação legislativa." 
Justificativa: 
O chamado VETO LEGISLATIVO tem como principal objetivo a salvaguarda do princípio da 
legalidade.  
São comuns as práticas de administradores que, a título de regulamentar normas legais, legislam 
agredindo-as. Praticam atos sem condições ou sustentação jurídica.  
Neste caso, muito mais rapidamente e com efeito imediato e aplicação geral, pode o Senado Federal, 
através de resolução, suspender a vigência da norma, sem se precisar usar do recurso judicial.  
A ação encontra respaldo na própria função fiscalizadora do Poder Legislativo, que sempre merece 
aprimorada, ao lado de abrir aos representados a oportunidade de colaborar no cumprimento das leis, 
denunciando aos seus representantes as suas transgressões.  
Parecer:   
   Prejudicada, consta no anteprojeto (Art. 18, IV) 
    
   EMENDA:00272 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, no item VII do art. 10, a seguinte expressão "ou decreto". 
Justificativa: 
A lei, declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, deve evidentemente ter sua execução 
suspensa pelo Poder Legislativo, que foi quem a elaborou. No mesmo entendimento, acredito que o 
Decreto tido como afrontante das normas constitucionais deve ser revogado pelo próprio Poder 
Executivo. É matéria de raciocínio adequado à fonte do diploma legal que foi considerado 
inconstitucional.  
Parecer:   
   Aprovada. 
    
   EMENDA:00273 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se o item V do art. 10 e o § 8o. do art. 27 
Justificativa: 
Entendo que o Distrito Federal deve ter sua autonomia política plena. Assim, não se tem sentido falar-
se que o Senado Federal irá legislar para ele. Esta é uma antiga reivindicação dos habitantes de 
Brasília e merece ser acolhida pela Constituição que estamos elaborando.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
    
   EMENDA:00344 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Suprima-se do inciso III do art. 10, a  
expressão "do Presidente do Instituto Brasileiro  
de Geografia e Estatística". 
Justificativa 
Não cabe submeter ao Senado Federal a apreciação do nome do presidente de um órgão técnico, 
hoje, aliás, fundação, sob o mero pretexto de que ele elabora índices oficiais de inflação. Essa 
atribuição, caso viesse a ser cometida a outro órgão, tornaria supérflua a apreciação pelo Senado, o 
que é indesejável sob a forma de preceito constitucional. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
     EMENDA:00366 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao item VII do art. 10 "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 10. ..................................  
VII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou ato normativo incidentalmente  
declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  
Justificativa: 
O escopo desta Emenda é o de aperfeiçoar a redação do item VII do art. 10, substituindo a expressão 
“decreto” por “ato normativo”. 
Incluímos a menção de que a audiência do Senado se dará na hipótese de inconstitucionalidade 
declarada no dia incidental, por ser este o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00367 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao item II do art. 10 do anteprojeto  
"Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 10. ..................................  
I - ........................................  
II - processar e julgar o Primeiro-Ministro, os Ministros de Estado, os Ministros do Supremo  
Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República nos crimes de responsabilidade.  
Justificativa: 
Em razão da alteração que propusemos, por Emenda, ao item I do Art. 10 suprimindo a menção ao 
Primeiro-Ministro, necessária se faz a apresentação desta Emenda, visando a incluir a hipótese de 
julgamento e instrução do processo contra o Primeiro-Ministro como de competência privativa do 
Senado Federal, sem passar pelo crivo da Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   EMENDA:00370 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao item III do art. 10 do Anteprojeto  
"Do Poder legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 10. ..................................  
III - aprovar, previamente, por voto secreto, a  
escolha de magistrados, nos casos previstos por  
esta Constituição, dos Ministros do Tribunal  
Federal de Contas, do Procurador-Geral da  
República, do Governadores dos Territórios, dos  
Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito  
Federal, dos Chefes de missão diplomática de  
caráter permanente, dos membros do Conselho  
Monetário Nacional, do Presidente e dos Diretores  
do Banco Central do Brasil e do Presidente do  
Banco Central do Brasil.  
Justificativa 
Visa, esta Emenda, incluir, como de competência exclusiva do Senado Federal, as hipóteses de 
aprovação dos nomes indicados para o Conselho Monetário Nacional, para a Presidência e diretorias 
do Banco Central e do Banco do Brasil. 
Parecer:   
   Aprovada em parte. 
 
EMENDA:00371 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do art. 10 do anteprojeto Do  
Poder Legislativo a seguinte redação:  
"Art. 10. ..................................  
I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade." 
Justificativa: 
Entendemos que não só o julgamento mas, também, a instrução do processo contra o Primeiro 
Ministro, por crime de responsabilidade, deva ser competência do Senado Federal.  
Em nosso entendimento baseia-se no fato de que o Primeiro Ministro já é julgado pela Câmara dos 
Deputados através da “moção de desconfiança” – que pode ser utilizada contra todo e qualquer ato 
do Primeiro Ministro-, por isso, na hipótese de tipificação do crime de responsabilidade deve este ser 
julgado, exclusivamente pelo Senado Federal.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00372 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do art. 10 do anteprojeto Do Poder Legislativo a seguinte redação:  
"Art. 10. ............................................  
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IV - autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, de  
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, de qualquer órgão,  
entidade ou sociedade para as quais a União avalize ou de que aquelas pessoas políticas  
participem, os quais só entrarão em vigor a partir da data de promulgação da resolução." 
Justificativa: 
Tendo-se em conta o fato de que a União, quando celebra empréstimos, operações ou acordos 
externos o faz, sempre, em nome do Estado brasileiro e, por conseguinte, a aprovação de tais 
compromissos é feita pelo Congresso Nacional, apresentamos Emenda no sentido de suprimir a 
referencia que se faz a essa pessoa política no item IV do art. 10. 
Atentar, no entanto, para o fato de que a União eventualmente avalize os empréstimos celebrados 
por entidades de sua administração indireta, incluímos previsão nesse sentido. 
Adotamos, ainda, o condicionamento da vigência dos compromissos internacionais à promulgação da 
resolução do Senado Federal.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00381 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 10 do anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 10 ....................................  
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente do  
Senado Federal o do Supremo Tribunal Federal e a sentença condenatória somente será proferida 
pelo voto da maioria absoluta dos membros, limitando-se a pena à perda do cargo, com inabilitação, 
por cinco anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo da ação da justiça ordinária". 
Justificativa: 
Esta Emenda tem por objetivo alterar o “quórum” de deliberação do Senado Federal de dois terços 
para a maioria absoluta. 
Assim o fazemos por entendermos que o “quórum” qualificado inviabiliza qualquer julgamento.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00082 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 10 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder 
Legislativo:  
Art. 10 ...................... 
"I - julgar o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado nos  
crimes de responsabilidade." 
Justificativa: 
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A redação constante do projeto não permite ao Congresso Nacional o julgamento de um Ministro de 
Estado por crime de responsabilidade, a não ser em conexão com o Presidente da República.  
Isto torna inócua a disposição que considera crime de responsabilidade o não comportamento do 
Ministro de Estado ao Congresso, quando convocado.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
    
   EMENDA:00095 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   No Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, substitua-se, no item VIII do art. 10, a 
expressão "fixação da respectiva remuneração" pela seguinte "fixação dos respectivos vencimentos e 
salários". 
Justificativa: 
Existe o regime estatutário e o regime da C.L.T. no quadro de servidores do Senado Federal. Assim, 
cabe utilizar a terminologia correta para cada espécie: os funcionários recebem vencimentos 
enquanto os celetistas salários.  
Parecer:   
   Rejeitada; Egídio. 
    
   EMENDA:00096 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso V, do art. 10 e § 7o do art. 27 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder 
Legislativo. 
Justificativa: 
Os dispositivos continuam mantendo o Senado Federal com o privilégio de legislar, com 
exclusividade, para o Distrito Federal, e por consequência, apreciar os vetos apostos aos projetos 
que a ele digam respeito. 
Ora, a Câmara dos Deputados possui, hoje, uma representação do povo do Distrito Federal que deve 
ser ouvida nos assuntos de seu interesse. 
Parecer:   
   Rejeitada; Egídio. 
    
   EMENDA:00122 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 modificativa a diversos incisos do art. 10, do anteprojeto da subcomissão do Poder 
Legislativo.  
Dê-se ao art. 10, do anteprojeto da subcomissão do Poder Legislativo, a seguinte redação:  
"Art. 10 ........................... 
I - julgar o Presidente da República e os Ministros de Estado nos crimes de responsabilidade 
V - suprima-se  
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VI - fixar, por proposta do Presidente da República e mediante resolução, limites globais  
para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios 
Parágrafo único - Nos casos previstos nos incisos I e II, somente pelo voto de dois terços  
dos membros será proferida sentença condenatória, e a pena limitar-se-á à perda do cargo, com  
inabilitação, por cinco anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo de ação da justiça  
ordinária". 
Justificativa: 
Nos incisos I e IV excluímos a expressão Primeiro Ministro pelas razões já expostas. No inciso V, 
excluímos a competência do Senado de legislar para o Distrito Federal porque estamos defendendo a 
sua autonomia política e, consequentemente, legislativa. No parágrafo único, não concordamos, em 
nenhuma hipótese, com a presidência do Senado Federal sendo exercida pelo presidente de outro 
Poder. Mesmo nos casos previstos nos incisos I e II nada obsta a regular atuação do próprio 
presidente do Senado. Admitir o contrário seria, sem dúvida, colocar em suspeição a própria Casa 
pois todos os seus membros podem ocupar o cargo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   EMENDA:00165 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber:  
Art. - Aprovar previamente, por voto secreto,  
a escolha dos Ministros do Supremo Tribunal  
Federal, dos Tribunais Federais de Recursos, dos  
Juízes Federais, do Procurador-Geral da República,  
dos Ministros do Tribunal de Contas da União, do  
Governador do Distrito Federal, dos Chefes de  
Missão Diplomática de Caráter permanente e do  
Presidente do Banco Central do Brasil e das  
autarquias. 
Justificativa 
Os magistrados cuja nomeação é regulada no artigo proposto devem possuir a necessária 
independência para o exercício de suas funções, devendo a sua escolha ser homologada pelo Poder 
Legislativo, sem o que serão apenas mandatários da vontade pessoal do chefe do Executivo. 
Quanto ao Procurador Geral da República essa dependência seria tanto mais intolerável quanto lhe 
cabe inclusive a fiscalização e o processo da decretação da inconstitucionalidade das leis. 
Quanto ao Presidente do Banco Central lhe são atribuídas funções de capital importância na gestão 
da economia nacional, pelo que sua investidura deve obedecer a igual critério. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 
   EMENDA:00190 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber:  
Art. - Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - elaborar e aprovar o seu regimento interno  
II - julgar o Presidente e o Vice-Presidente  
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da República, o Chefe do Governo e os Ministros  
nos crimes funcionais, após a declaração da  
procedência de acusação pela Câmara dos  
Deputados  
III - processar e julgar os Ministros do  
Supremo Tribunal Constitucional, do Supremo  
Tribunal Federal e o Procurador Geral da  
República,  
IV - aprovar, mediante voto secreto, as  
nomeações indicadas nesta Constituição  
V - colaborar no exercício do legislativo  
sobre todas as matérias da competência da União,  
durante o tempo de dissolução da Câmara dos  
Deputados  
VI - suspender a execução, no todo ou em  
parte, de lei ou decreto declarados  
inconstitucionais por decisão final do Supremo  
Tribunal Constitucional 
VII - expedir resoluções 
VIII - propor projetos de lei que criem ou  
extingam cargos de seus serviços e fixem os  
respectivos vencimentos.  
Parágrafo único - Nos julgamentos perante o  
Senado Federal, nos crimes funcionais previstos  
nos itens II e III, funcionará como Presidente do  
Senado Federal o do Supremo Tribunal Federal.  
Somente por dois terços de votos será proferida a  
sentença condenatória, limitando-se a pena à perda  
do cargo e inabilitação, por cinco anos, para o  
exercício de qualquer função pública, ressalvada  
ação na justiça ordinária. 
Justificativa 
A emenda repete a disciplina tradicional da matéria concernente ao Legislativo. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 
   EMENDA:00200 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:   
   Acrescentar no item III do art. 10, do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo,  
aonde couber:  
"o Presidente e os Diretores do Banco do Brasil". 
Justificativa 
Não se justifica a omissão da Diretoria do Banco do Brasil já que o Anteprojeto propõe o mesmo 
procedimento para os Ministros do Tribunal de Contas da União, dos membros do Conselho 
Monetário Nacional, do Procurador-Geral da República, do Presidente e dos Diretores do Banco 
Central do Brasil, dos Governadores dos Territórios, dos Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal, do Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e dos Chefes de 
Missão Diplomática de caráter permanente. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
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   EMENDA:00219 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se a palavra "inciso" por "item" no parágrafo único do art. 10 no § 1o do art. 20 e no § 1o 
do art. 44 do anteprojeto em sua redação final. 
Justificativa: 
Lendo toda a Constituição em vigor não se encontrará, uma vez sequer, o emprego da palavra 
“inciso”, para significar “item”. 
Já no Anteprojeto Afonso Arinos aparecem uma e outra palavra, como se fossem sinônimas. 
Os autores brasileiros mais conhecidos de elaboração da lei e técnica legislativa, como Ésio 
Fernandes e Queiros Campos, em suas obras de elevado teor didático (a do último editada pela 
Universidade de São Paulo, em 1970 afirmam que o numeral romano, em que se divide, geralmente, 
o artigo chama-se “item”.)  
Daí porque para uniformizar a redação dos textos elaborados pelos Constituintes, procuramos 
promover a substituição consignada na presente emenda.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
 
    
   EMENDA:00242 APROVADA 
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, no art. 10, III, a expressão "dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal." 
Justificativa: 
A defesa de autonomia do Distrito Federal impõe que se atribua à futura Assembleia Legislativa, e 
não ao Senado, a aprovação dos nomes indicados para o Tribunal de Constas local.  
Parecer:   
   Aprovada. 
    
   EMENDA:00320 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Do artigo 10 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, suprima-se:  
a) - Do item III: a expressão "dos governadores dos Territórios".  
b) - Do item IV : a expressão "dos Territórios". 
Justificativa 
As SUBCOMISSÔES DOS ESTADOS e DA UNIÂO eliminaram, nos respectivos Anteprojetos, a 
figura de Território Federal. 
Parecer:   
 Rejeitada. 
    
   EMENDA:00414 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso III do Artigo 10 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
III (...) do Governador do Distrito Federal, do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento  
Econômico e Social (BNDES), do Secretário da Secretaria do Tesouro e do Secretário da  
Secretaria de Controle das Empresas Estatais (SEST), do Presidente da Comissão  
Nacional de Energias Nuclear. 
Justificativa 
A aprovação prévia do Governador do Distrito Federal pelo Senado Federal é norma já descrita no 
Art. 42, inciso III, da vigente Carta Magna. Só deverá cair se houver mudança no processo de escolha 
do Governador, caso em que a Constituinte se incline pela equivalência do Distrito Federal com os 
Estados Membros da Federação. 
Dispensável discorrer sobre as amplas atribuições do BNDES banco de Segunda Linha e de 
tradicional fomento à expansão e diversificação industrial do país, mas, tal como já prevê o 
anteprojeto quanto à escolha do Presidente do Banco Central, não se deve atribuir poder de escolha 
que gere consequências, boas ou más, para mais de 130 milhões de pessoas. O mesmo se pode 
dizer dos membros do Conselho Monetário Nacional, também submetidos no anteprojeto à prévia 
aprovação do Senado Federal. 
Quanto à prévia aprovação, pelo Senado, dos Secretários da SEST e Secretaria do Tesouro, trata-se 
de estabelecer aos indicados um respaldo que dimana da representação popular. As duas 
Secretarias são órgãos recentes na Administração Pública, com grandes responsabilidades na 
programação dos recursos públicos da União. 
Finalmente, não se pode deixar que a execução da política nuclear esteja restrita às 
responsabilidades do Poder Executivo. A questão nuclear afeta não apenas a população atual, mas 
as gerações vindouras, sendo de estranhar que a melhor avaliação de seu principal responsável na 
Administração Federal escape ao processo constitucional consolidado. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00500 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 10, o item VIII, renumerando os seguintes:  
"Art. 10 - ..................................  
VIII - Suspender, total ou parcialmente, a vigência de atos normativos da Administração  
Pública Federal, direta ou indireta, que exorbitarem do poder regulamentar ou dos limites  
de delegação legislativa". 
Justificativa 
O chamado VETO LEGISLATIVO tem como principal objetivo a salvaguarda do princípio da 
legalidade.  
São comuns as práticas de administradores que, a título de regulamentar normas legais, legislam 
agredindo-as. Praticam atos sem condições ou sustentação jurídica.  
Neste caso, muito mais rapidamente e com efeito imediato e aplicação geral, pode o Senado Federal, 
através de resolução, suspender a vigência da norma, sem se precisar usar do recurso judicial.  
A ação encontra respaldo na própria função fiscalizadora do Poder Legislativo, que sempre merece 
aprimorada, ao lado de abrir aos representados a oportunidade de colaborar no cumprimento das leis, 
denunciando aos seus representantes as suas transgressões.  
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Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00598 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 21 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 21 - Compete privativamente ao Senado da República:  
I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de  
Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;  
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da  
República nos crimes de responsabilidade;  
III - aprovar, previamente, por voto secreto a escolha de magistrados, nos casos determinados  
por esta Constituição, dos Ministros do Tribunal Federal de Contas, do Procurador-Geral da  
República, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, dos Conselheiros do  
Tribunal de Contas do Distrito Federal, dos Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente, do  
Presidente e dos diretores do Banco do Brasil;  
IV - anuir, previamente, por voto secreto e maioria absoluta, com a exoneração do Procurador-Geral 
da República;  
V - autorizar empréstimos, operações ou acordos à perda do cargo, com inabilitação, por  
cinco anos, para o exercício da função pública, sem prejuízo de ação na justiça ordinária. 
Justificativa 
O raciocínio por nós exposto quando da justificativa de emenda que oferecemos ao art. 1º desse 
Anteprojeto é válido, também, para justificar a presente Emenda. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
    
   EMENDA:00707 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   III - a - Subcomissão do Poder Legislativo:  
Substitua-se por item a palavra inciso, no parágrafo único do art. 10, no item III do art.  
12, no item VII do mesmo artigo, nos §§ 2o., 3o., 4o. e 5o. do art. 13 e no § 2o. do art. 18. 
Justificativa 
Não se encontra, nas referências aos numerais romanos da Constituição em vigor, nem uma vez 
sequer a palavra inciso, para significar item. Já no Anteprojeto Afonso Arinos, ora se usa uma, ora 
outra palavra. Há anteprojetos, como o da Comissão dos Estados, que usam somente a palavra item.  
Precisamos uniformizar, desde logo, a redação do texto constitucional, para facilitar a missão dos 
encarregados da redação final, digna da técnica legislativa do nosso Código Civil. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00758 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   III-a - Subcomissão do Poder Legislativo.  
Incluir, no artigo 10.  
- pronunciar-se na forma de seu Regimento Interno, sobre a alienação ou concessão de terras  
públicas com área superior a 3.000 (três mil) hectares, salvo para execução de planos de reforma  
agrária, mediante pedido de autorização formulado pelo Governo do Estado ou Território. 
Justificativa 
Assim reza o artigo 407 do Regimento Interno do Senado Federal e se explica por si mesmo, para 
evitar abusos que podem interferir, no mínimo, na execução de planos de reforma agrária.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00780 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 10 do anteprojeto do Poder Legislativo III-a  
Acrescente-se ao art. 10 um inciso, com a seguinte redação:  
I - ..........  
II - .........  
III - ........  
IV - .........  
V - ..........  
VI - .........  
VII - ........  
VIII - .......  
IX - aprovar, por maioria absoluta de seus membros, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da  
República, antes do termo de sua investidura, nos casos previstos nesta Constituição. 
Justificativa 
Assim, como a nomeação do Procurador-Geral da República está a depender, segundo o inciso III, 
da anuência do Senado Federal, também a destituição do mesmo, antes do término do período certo 
de sua investidura, deve estar subordinada ao pronunciamento daquela Casa. Sem isso, a anuência 
quanto à nomeação poderá ser esvaziada pela subsequente exoneração ad nutum. 
Parecer:   
   Aprovada. 
    
   EMENDA:00820 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - incluir no Relatório do Relator da Comissão as presentes alterações e inovações, sob a forma  
de emenda (matérias correlatas) ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo,  
dando-se nova redação aos artigos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 9o., 10, 16 caput, 16, § 9o., 17 e §§,  
- introduzir os artigos a), b), c) e d), abaixo,  
- suprimir  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...] 
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Art. 10. - Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - decidir sobre a Intervenção Federal e sua suspensão, nos casos previstos nesta Constituição;  
II - decidir sobre os conflitos de atribuições entre os Estados Membros e a União, e  
entre Estados Membros;  
III - fixar, por proposta do Presidente do Conselho de Ministros e mediante Resolução,  
limites globais para o montante da dívida consolidada dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Municípios, estabelecer e alterar limites de prazo, mínimo e máximo, taxa de juros e demais  
condições das obrigações por eles emitidas e proibidas ou limitar temporariamente emissão e  
lançamento de quaisquer obrigações dessas entidades;  
IV - aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a escolha dos  
governadores dos Territórios, os chefes de Missão Diplomática de caráter permanente, os  
administradores dos organismos de Desenvolvimento Regional e dos bancos Federais de 
Desenvolvimento  
Regional;  
V - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por  
decisão definitiva do Tribunal Constitucional;  
VI - julgar o Presidente da República e o Presidente do Conselho de Ministros nos crimes de  
responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexas com aqueles;  
VII - processar e julgar os Ministros do Tribunal Constitucional e o Procurador Geral da  
República, nos crimes de responsabilidade;  
VIII - legislar, através de resolução, sobre a criação ou extinção de cargos, empregos e  
funções de seus serviços, fixação da respectiva remuneração, estatuto e regime jurídico de seus  
servidores; e  
IX - outras atribuições estabelecidas nesta Constituição ou em Lei Complementar.  
Parágrafo único - Nos casos previstos nos incisos VI e VII, funcionará como Presidente do  
Senado Federal o do Tribunal Constitucional; somente pelo voto de dois terços dos membros será  
proferida a sentença condenatória, e a pena limitar-se-á à perda do cargo, com inabilitação,  
por cinco anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo de ação da justiça originária.  
[...] 
Justificativa: 
O anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo constitui-se em considerável avanço 
no sentido de aperfeiçoamento das instituições democráticas e no fortalecimento da soberania 
popular com o reconhecimento das prerrogativas do Poder Legislativo. 
As presentes alterações propostas visam aperfeiçoar o anteprojeto em alguns pontos, e 
especialmente reordenar algumas das funções da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
Pelo anteprojeto, embora a Câmara dos Deputados constitua-se na assembleia de representação da 
população, o artigo 2º, § 2º deforma a manifestação popular, limitando o número de representantes 
para os Estados mais populosos e aumentando a representação nos Estados menos densamente 
habitados. Com isto, o eleitor de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, terão um 
peso menor na representação, que estados como Rondônia, Amazonas e outros. Visando corrigir 
esta distorção, proponho que a representação seja determinada pelo número de habitantes, deixando 
que os desequilíbrios sejam corrigidos pelo Senado Federal, Câmara de representação territorial, 
onde todos os estados têm o mesmo número de representantes. 
As sugestões além de proporem o sistema do voto proporcional, insistem na introdução de dispositivo 
tendente ao aproveitamento das sobras eleitorais, buscando fortalecer os partidos e tornar a 
representação fiel à vontade popular. Por este dispositivo, as sobras eleitorais dos partidos nos 
estados, serão aproveitados pelos candidatos que, embora não alcançado o coeficiente eleitoral, 
sejam os mais votados nacionalmente. 
Reduziu-se o mandato dos Senadores de oito para quatro anos, já que, como aduzo na Exposição de 
Motivos adiante, a complexidade e a celeridade dos fatos da vida política moderna não se 
compatibilizam com representação de tão longo prazo, que contribuem para o imobilismo e o 
afastamento do representante em relação aos representados. 
Uma das alterações que reputo de maior importância relaciona-se com as novas funções da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. Embora existam tendências à extinção do bicameralismo, que 
para muitos é responsável pela morosidade do processo legislativo, proponho nova concepção do 
Poder Legislativo. 
Este, como órgão plural de representação da sociedade, converte-se no cento da soberania popular, 
pois nele estão espelhadas todas as correntes de opinião e de interesses que formam a base social. 
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Como tal, é a Câmara dos Deputados, em face da sua composição corresponder à representação 
popular, a que refletirá este pluralismo com maior intensidade. Por esta razão, a Câmara dos 
Deputados converte-se no centro organizados de diversos órgãos e funções do Governo, bem como, 
passa a deter a competência legislativa ordinária. 
Já o Senado Federal, órgão de representação territorial, passará a controlar e fiscalizar o governo, 
bem como a participação da legislação, nos assuntos que digam respeito à federação e aos estados 
membros, juntamente com a Câmara dos Deputados, que nesta condição, passa também a ser a 
organizadora da Mesa Diretora do Congresso Nacional. 
Dado o acúmulo de poderes de organização, fiscalização e controle do governo pelo Congresso 
Nacional, as Câmaras não poderão mais permitirem-se longos períodos de recesso como previsto no 
anteprojeto, sob pena de desempenhar estas funções com deficiências. Para que a sociedade 
controle o Congresso e este o Governo, é necessário que esteja permanentemente reunido e 
acompanhando as ações daquele. Com isto, sugere-se o recesso tão somente de 15 de dezembro a 
31 de janeiro, e a criação da figura de férias para o deputado poder manter-se em contato com suas 
bases e participar da vida política da comunidade que o elegeu, sem prejuízo de suas vantagens. 
De conformidade com o anteprojeto, sugere-se a criação da Comissão Permanente do Congresso 
Nacional para exercer, ainda que de forma limitada, algumas funções deste nos períodos de recesso 
e suspensão das atividades do Congresso Nacional, ampliando-se sua competência em relação ao 
texto original, como a de poder autorizar o Presidente da República e do Conselho de Ministro a 
ausentarem-se do País, e a de convocar o Congresso Nacional em situações excepcionais. 
Visando contribuir para o aprimoramento de nossos trabalhos e para o aprofundamento dos debates, 
faço em seguida uma exposição de motivos abordando aspectos doutrinários e de direito comparado 
relacionados com o Poder Legislativo, bem como a justificação da presente proposição. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
A grande questão que é colocada aos constituintes é a de organizar um conjunto de normas e 
instituições que possibilitem o aprofundamento da democracia, entendida como a forma de 
organização política onde a sociedade na sua pluralidade, na sua diversidade e nos seus conflitos 
organize o Estado e o submeta, através da participação, aos seus desígnios. 
As constituições anteriores sempre evitaram submeter o Estado e governo ao controle efetivo e 
participação real da sociedade, organizando estruturas político-institucionais distantes a 
autonomizadas da sociedade. Do voto censitário às eleições indiretas, a história política brasileira é 
marcada pelo domínio das elites em todos os campos da atividade do Estado. 
A atual constituinte apresenta-se como o momento de ruptura com esse passado de dominação, e 
converte-se na oportunidade ímpar de organizar um Estado moderno voltado para superação de seus 
desafios internos, o maior deles, o de possibilitar que milhões de brasileiros libertem-se dos vínculos 
da opressão, da fome, da miséria e da exploração. Somos a 8ª economia do mundo ocidental e a 68º 
em distribuição de rendas e indicadores sociais. 
Esse quadro se dá efetivamente em razão da estrutura política controlada pelos interesses 
econômicos domiciliados nos países centrais, reproduzidos internamente por seus representantes 
que, a golpe de baionetas, assumiram o poder e afastaram o povo do palco das decisões políticas e 
econômicas da nação. 
A sociedade brasileira, pelo poder que nos delegou, exige reentrar na cena da história como agente 
ativa do seu fazer social. Exige participar dos níveis de decisão do Estado, exige que os recursos por 
ela gerados sejam equitativamente distribuídos. Para isso, a condição primeira é coloca-la na 
condução do processo político-decisório. 
Esta Assembleia deve assumir efetivamente o compromisso primeiro com os interesses da 
sociedade, e não se guiar pelos desejos e as pressões da estrutura de poder vigente, que organiza 
no ventre da ditadura, é manifestamente ilegítima. MARILENA CHAUI, na apresentação da obra de 
CLAUDE LEFORT, com profunda lucidez afirma que “um poder democrático não se inventa a partir 
dos poderes instituídos, mas contra eles... não é algo que foi inventado certa vez, é a reinvenção 
continua da política” (A invenção Democrática fica Brasiliense, SP, 1983, p.17). 
Nesta linha, entendo que a democracia abre a sociedade a si e a história, expondo-se 
permanentemente a instituição do social: é um lugar de invenção cujos resultados não podem ser 
previamente garantidos, pois abre-se idealmente à imaginação criadora dos homens, que passam a 
ter consciência de que o seu fazer social é o responsável pela criação de suas instituições. Como 
lembro no meu ensaio, “Brasil Democracia ontem, hoje e amanhã”, reproduzido no livro “Tensão 
Constituinte”, com isto recupera-se o pensamento de SPINOZA, para quem, se a vida em sociedade 
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importa limitações à liberdade natural, que estas limitações sejam estabelecidas pelos próprios 
destinatários das instituições; daí porque a excelência do regime democrático. 
Ainda que a democracia moderna tenha sido, em sua origem, uma criação burguesa para assegurar 
sua denominação e quebrar a ordem de privilégios da aristocracia, nem por isso pode-se ignorar que 
ela contém em si o germe da edificação da dignidade humana, pois foi através dela que os homens, 
em especial as classes populares, tiveram reconhecidos os direitos da cidadania, do sufrágio 
universal da organização sindical, da greve, dos habeas corpus, a redução da jornada de trabalho, 
enfim, foi ela que possibilitou o reconhecimento dos direitos dos homens, e como tal, a criação do 
espaço político. 
A álea do número, a magia das urnas, a manifestação igualitária das classes populares ainda que 
manipulada e fortemente reprimida pelas oligarquias dominantes, decorre do caráter subversivo da 
democracia pois, como assinala NORBERTO BOBBIO, “onde ela chega, subverte a concepção 
tradicional de poder, tão tradicional que chega a ser considerada natural segundo a qual, o poder, 
político, econômico, paternal ou sacerdotal, desce do alto para baixo...., tão subversiva é a 
democracia que se fosse realmente realizada, segundo a ideia limite de ROUSSEAU, seria ela, e não 
a hipotética sociedade sem classes, o fim do Estado, a sociedade sem Estado”. 
É bom lembrar LEFORT, para quem o “poder aparece como um lugar vazio” e aqueles que o 
exercem o fazem como simples mortais e transitoriamente, onde os fundamentos das leis e das 
decisões permanecem abertas ao debate e ao questionamento: não há um centro de poder e uma 
periferia submetida, a unidade não apaga a divisão e a diversidade do social, a “democracia inaugura, 
a experiência de uma sociedade inapreensível, indomesticável, no qual o povo será dito soberano, 
certamente, mas onde não cessará de questionar sua identidade”. 
A democracia ressurge da antiguidade clássica não mais com a preocupação do “melhor Governo” de 
Aristóteles, mas prenhe de novos valores do pluralismo de grupos e sujeitos políticos, da diversidade 
e do conflito, apresentando o social e o político, como coisas a fazer, sem a transparência das visões 
utópicas, mas com a opacidade do fazer humano. 
Como muito bem lembra ROUQUIE, ela não suprime os conflitos e a diversidade que permeiam o 
social, já que se o político se apresenta como uma “cena de conflitualidade”, a democracia consiste 
no transporte desta para um “Sistema de pacificação” evitando que os antagonismos se realizam na 
violência nua, assegurando às minorias o direito inalienável e impostergável de vir a ser maioria. 
Como toda forma de organização social, a democracia não se encontra inscrita na ordem da 
natureza, nem a nenhuma determinação da História: tratando-se de uma criação cultural, é fruto da 
invenção e do gênio humano, e na sua função de explicitação e contenção do conflito, reclama o 
exercício da virtude cívica naquele sentido que lhe deu MONTESQUIEU, pois aceitar resultados 
contrários pressupõe sempre “uma renúncia de si mesmo, o que é muito penoso”. 
Como a democracia importa na extensão da participação política em todos os níveis e a todos os 
indivíduos em condições de exercerem a cidadania, o ingresso de amplas camadas populares na 
cena política importa na criação permanente de novos direitos sociais e na ampliação do controle do 
aparelho de Estado. 
Desenha-se aqui uma das dificuldades das democracias, pois, o Estado, ao criar novos direitos 
sociais, obriga-se a novas funções, com que não só aumenta sua presença na sociedade, como 
especialmente tende a ampliar a máquina tecnoburocrática. Esta também é ampliada nos regimes 
autoritários, como forma de controle das atividades sociais, em favor da dominação econômica, de 
cujo exemplo o Brasil é testemunho. 
A tecnoburocracia como corpo especializado e detentor do monopólio de conhecimentos específicos, 
se não controlada, passa a constituir uma classe autonomizada da sociedade, e acabam identificando 
os seus interesses como os interesses da nação. No caso brasileiro isto ficou evidente com a doutrina 
da Segurança nacional secretada pela Escola Superior de Guerra, em que o complexo industrial 
militar identificou seus interesses expansionistas e de defesa, como interesses da nação: os tais de 
interesses nacionais permanentes, sob a maestria cínica da Golbery Couto e Silva, Meira Matos e 
tantos outros. 
Nos regimes autocráticos isto leva ao domínio da tecnocracia, a serviço dos grandes interesses 
econômicos sobre toda a sociedade. Nas democracias, em que pese o ceticismo de muitos com 
relação à ideologia tecnocrática, como HABERMAS, que vê nela não mais uma dominação de 
classes, mas de toda a espécie, é exatamente pelo controle do aparelho de Estado pela Sociedade 
que se poderá, não só dominar a tecnoestrutura, como pô-la a serviço da emancipação da espécie 
humana. 
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Neste ponto é fundamental a circulação democrática e a socialização das informações tendo em vista 
que a tecnoestrutura, em face da especificidade do seu saber, tende a excluir qualquer participação e 
controle nas suas decisões, donde BOBBIO ter advertido que o governo tecnocrático é um Governo 
de especialista daqueles que sabem ou deveriam saber bem uma coisa, ao passo que a democracia 
é o governo de todos, isto é, que devem decidir não com base na competência, e sim, com base na 
experiência. 
A autonomização do econômico em relação ao político e ao social é outra, senão a maior das 
dificuldades da democracia moderna, pois o capitalismo de empresa ou de Estado, em sua busca 
incansável de maximização de resultados e de eficiência, acaba por transformar os homens em 
meros objetos de trocas, submetidos à busca coercitiva do bem-estar material, subvertendo os 
valores historicamente estabelecidos pelo humanismo. Este individualismo egoísta acaba por diluir o 
homem numa sociedade de massas, suprimindo as instituições sociais e as instancias de 
intermediação do poder do Estado. A participação política nestas circunstâncias transforma-se em 
mera formalidade a legitimar um poder inapreensível, estranho e incrivelmente opressivo. 
A concentração do poder econômico desloca os centros de decisão, e mesmo nas sociedades 
capitalistas mais avançadas, como ressalta BOBBIO. “apesar do sufrágio universal, da formação de 
partidos da massa e de grau bastante elevado de participação política”, a democracia não conseguiu 
manter sua promessa básica, que é a participação das decisões e o controle a partir de baixo. 
Saídos da ditadura militar, poderemos caminhar para uma profunda reordenação das estruturas 
jurídico-político-institucionais com a presente Assembleia Constituinte, e estabelecermos os princípios 
e mecanismos para consolidação e o aprofundamento da democracia. 
No meu entender uma das primeiras preocupações nesse caminhar reside da devolução da 
soberania a nação, para que o governo seja exercido legitimamente por representantes eleitos pelo 
povo, com a extensão da participação política, e consequentemente da cidadania ao maior de 
indivíduos com a possibilidade de manifestação sobre os assuntos políticos, econômicos, e a criação 
de mecanismos de controle do governo. 
MADISON já dizia que “para que haja democracia a primeira condição é a de que haja um Governo 
capaz de governar, a segunda é que haja uma sociedade capaz de controlar o Governo”. 
Esta participação e controle do governo, já não mais formal parece encontrar-se embrionária na 
sociedade, com o nascimento de inúmeros movimentos e organismos populares, criados de baixo 
para cima, verdadeiros “sujeitos político-coletivos” que, se desenvolvendo, poderiam quebrar o 
atomismo individual, a autonomização e o cupulismo das Assembleias. 
Estas organizações populares, de categorias profissionais e de classes, como forma de participação, 
poderiam se articular com os mecanismos da democracia representativa e assegura a presença da 
sociedade nos diversos níveis e submeter o Estado às determinações da nação. 
Daí a preocupação básica na proposição apresentada, com a democratização do processo político e 
a criação de mecanismos de controle recíprocos dos poderes, não mais voltado para superada forma 
de divisão estanque dos poderes, mas num regime de cooperação e complementariedade. 
O Congresso Nacional passar a ser órgão máximo da soberania popular, porque na sua composição 
poderá, melhor do que qualquer outro dos poderes espelhar e reproduzir o pluralismo que marca a 
organização da sociedade. 
É mantido o sistema bicameral com a Câmara dos Deputados e o Senado com atribuições distintas 
do atual quadro constitucional e da proposta da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais. 
A Presidência do Congresso passa a ser exercida pelo Presidente da Câmara dos Deputados. 
O Senado é mantido especificamente como órgão de representação dos Estados, de defesas do 
sistema federativo, e para corrigir as distorções que uma Câmara organizada exclusivamente com 
base no critério populacional possa impor ao conjunto das unidades federadas, pois, num país 
continental como o Brasil, o estabelecimento de um Estado unitário contribuiria para a centralização 
do poder, e consequentemente para o autoritarismo, numa contra tendência ao pluralismo. 
A descentralização horizontal de funções entre os diversos organismos de Governo deve-se fazer 
acompanhar da descentralização vertical entre as diversas unidades federadas, pois, se busca o 
controle do governo, esse é tanto mais possível quanto mais proximamente estiver ao alcance do 
cidadão. 
O Senado converte-se assim num contra poder a ser acionado contra as tendências centralizadoras 
do governo federal, e passa a ser o foro privilegiado de defesa das unidades federadas. Não participa 
do processo legislativo, a não ser naquelas matérias de interesse específicos dos Estados membros 
como o sistema eleitoral, comercio interestadual, e tantas outras. 
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TOCQUEVILLE na sua penetrante analise da excelência do federalismo na América acentua que 
uma das maneiras “de diminuir a influência da autoridade não consiste em despir a sociedade de 
qualquer dos seus direitos, nem em paralisar seus servidores, mas em distribuir o exercício de seus 
poderes entre várias mãos e em multiplicar os funcionários, a cada um dos quais se dá um grau de 
poder necessário para desempenhar seu poder. A autoridade assim dividida é na realidade, tornada 
menos irresistível e menos perigosa” (Democracia da América, tradução de João Miguel Pinto de 
Albuquerque. Editora Nacional SP, 1696, p.75). 
Nesta mesma linha BOBBIO é enfático ao afirmar que “a democracia dos modernos é o estado no 
qual a luta contra o abuso do poder é travada paralelamente em dois fronts: contra o poder que parte 
do alto em nome do poder que vem debaixo, e contra o poder que parte concentrado em nome do 
poder distribuído” (O Futuro da Democracia, trad. Marco Aurélio Nogueira, Paz e Terra, SP, P.60). 
Atribuiu-se ao Senado Federal a competência exclusiva para autorizar a intervenção federal, pois 
tratando-se de remédio extremo da defesa da federação e de poderes excepcionais à União, a sua 
decisão não pode ser do Presidente da República ou do Governo, órgãos do Poder Nacional. 
Igualmente se manteve a proposta da Comissão Provisória de se atribuir ao Senado a competência 
para fixar o limite da dívida dos Estados, para, de um lado salvaguardar a autonomia das entidades 
federadas, e de outro, controlar a dívida e o déficit público, já que a desorganização financeira dos 
estados federados tem influência direta na dívida e no déficit público do conjunto do processo 
inflacionário. 
Divergindo da atual constituição e da proposta da Comissão Provisória, proponho a redução do 
mandato dos Senadores de 8 para 4 anos, coerentemente com o entendimento de que deve ser 
permitida à sociedade a manifestação frequente sobre a formação dos órgãos de representação 
popular. Um mandato de oito anos é extremamente longo, distancia o representante dos seus 
representados, e num regime de controle e fiscalização popular da ação política, não se pode retirar 
da sociedade o direito de renovação periódica. 
Nos países que adotam o bicameralismo a média é de seis anos, mas em países de 
reconstitucionalização recente como a Espanha, o mandato é de quatro anos, o mais compatível com 
os reclamos da democracia moderna. 
De outro lado, os Parlamentos devem refletir as tendências da sociedade, e numa estrutura social 
dinâmica e complexa, as alterações ocorridas na sociedade não se refletiriam num fechado sobre si e 
praticamente inatingível pelas demandas sociais. 
A Câmara Federal como órgão de representação popular passa a ser o palco da cena política 
nacional, em face das suas inúmeras e novas atribuições. 
Assiste-se no mundo ao esvaziamento da função legislativa dos Parlamentos em função da 
complexidade e dinâmica do processo social e econômico, crescendo dia a dia a ação do governo na 
atividade legislativa. (Espanha, Itália, França, Portugal, Alemanha). 
Isto se dá de um lado, pela crescente especialização, das funções diretivas que exigem um saber 
técnico, e de outro, pela também crescendo intervenção do Estado na sociedade e na economia, 
exigindo decisões rápidas e específicas, que nem sempre são tomadas com presteza nos 
parlamentos, em razão da sua natureza e da sua organização. 
Se é, pois irresistível essa tendência de o Governo absorver grande parte da função legislativa e 
regulamentar, há necessidade de se criarem mecanismos que evitam abusos e excessos de poder. 
E por isso que nessa nova visão do Poder Legislativo ele assume uma nova e importante função: 
participar da organização do Governo e especialmente controla-lo. 
A participação da Câmara dos Deputados se dá com a escolha do Presidente do Conselho de 
Ministros por indicação do Presidente da República, e no caso de recusa dessa indicação, pela 
eleição procedida pela Câmara, ou livre nomeação pelo Chefe do Estado. 
No campo econômico, compete a Câmara dos Deputados à indicação de 3/5 dos membros do 
conselho Monetário Nacional e os Diretores do Banco Central, como forma de democratizar e 
controlar as decisões e a atuação desses órgãos. No atual regime, estas indicações competem 
monocraticamente ao Ministro da Fazenda e ao Presidente da República, sem qualquer participação 
ou fiscalização da sociedade. Em face da importância e das consequências das decisões desses 
organismos, o processo decisório fechado, propicia a corrupção e o favorecimento hegemônicos e 
específicos, em detrimento de toda a nação. Aliás, é comum o Conselho Monetário servir como mero 
homologador das decisões do Ministro da Fazenda, e muitas vezes suas “pseudo decisões” são 
tomadas por telefone. Em resumo, no regime atual, o Conselho Monetário é o próprio Ministro da 
Fazenda. 
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Ora, decisões dessa envergadura não podem estar concentradas na mão de um único homem, e a 
sociedade não pode correr o risco de ser saqueada, quando estas decisões são tomadas contra seus 
interesses. 
De outro lado, nesse tipo de decisão monocrática e muito fácil aos grupos econômicos organizados 
pressionarem a autoridade visando obter vantagens indevidas e ilegais. É muito mais difícil submeter 
um colegiado heterogêneo, permanentemente mantido sob o controle e na fiscalização da Câmara 
dos Deputados. 
Muitas das decisões do Conselho Monetário e do Banco Central têm mais efeito na sociedade e na 
economia que alguns diplomas legislativos, como certas operações de credito, a expansão dos meios 
de pagamento e a fixação das taxas de juros, sem contar a fiscalização do sistema financeiro. 
No atual sistema, os banqueiros, o capital internacional, o grande capital nacional e os dirigentes das 
estatais, dominam as decisões econômicas no seu interesse, o que dificilmente ocorrerá quando 
estes organismos estiverem submetidos à fiscalização e ao controle permanente da sociedade. 
Igualmente se atribui à Câmara dos Deputados a competência para indicar o Secretário do Tesouro 
Nacional, como forma de dar autonomia a este órgão de Governo. O Tesouro é responsável pela 
execução financeira do orçamento, a lei anual mais importante para a sociedade, pois é a através 
dela que se orientará a atuação de Governo e os recursos públicos para o atendimento das 
demandas sociais. Um Tesouro submetido ao Ministério da Fazenda e ao Governo torna-se o campo 
propicio para a manipulação orçamentária e retardamento das obrigações da União. 
Como órgão arrecadador das receitas da União, com base na vontade da sociedade, expressa na lei 
de orçamento, fará os repasses e as remessas dos recursos atendendo exclusivamente às rubricas e 
valores consignados pelo Congresso Nacional, vedando-se com isto a manipulação fácil desses 
recursos para o atendimento de gastos e despesas de governo não previstas e não autorizadas e 
normalmente segregadas da opinião pública, dissimuladas na complexidade das prestações de 
contas. Com isto, o Tesouro só terá que responder ao orçamento. 
Como forma de controle efetivo do Governo, a Câmara, pela deliberação da maioria de seus 
membros, poderá destituir o Governo, vetando uma moção de censura, ou, destituir tão somente um 
dos Ministros de Estado. 
Igual direito assiste à Câmara com relação aos dirigentes de órgãos da administração direta e 
indireta, já que muitos destes órgãos têm atribuições e orçamento superior ao de muitos Ministérios, e 
cuja atuação na sociedade é fundamental. 
Na esteira do Projeto da Comissão Provisória, sugiro a criação da figura da Defensoria do Povo, cuja 
organização e atribuições deverão ser estabelecidas em Lei Complementar, competindo à Câmara 
eleger o seu titular, constituindo-se em mais um mecanismo de defesa do cidadão frente ao 
gigantismo do poder estatal, e em contra poder social a limitar o poder do Estado. 
Compete à Câmara organizar lista tríplice para indicação do Procurador Geral da República e 
nomeação pelo Presidente da República, bem como aprovar sua demissão, retirando da atual 
competência do Senado o papel meramente homologatório dessa indicação. Condicionando a 
exoneração do Procurador Geral à manifestação da Câmara, visa-se atribuir maior independência e 
autonomia ao exercício da função, cuja natureza vincula-se aos interesses na nação e não do poder 
executivo, como no caso presente. 
Outra das funções de participação da Câmara nos demais poderes reside na sugestão de atribuir-se 
lhe a competência para indicar os magistrados para os tribunais superiores da União, 
democratizando-se a função jurisdicional e submetendo o poder judiciário ao serviço e ao controle da 
sociedade. 
Como já visto inicialmente, o Senado Federal só participa do processo legislativo naquelas matérias 
especificas e que digam respeito à ordem federativa. A legislação ordinária, bem como as demais 
matérias da União passam a ser de competência da Câmara dos Deputados, umas exclusivas, outras 
com a sanção do Presidente da República, o que demonstra à participação reciproca dos poderes no 
exercício das funções do Estado. 
Essa sugestão visa corrigir as distorções, a morosidade e a complexidade no atual processo 
legislativo, que de um lado falseia a representatividade, de outro, contribui para o desprestigio e o 
enfraquecimento do Poder Legislativo. 
A participação do Senado Federal, Câmara de Representação territorial, no processo legislativo 
nacional, frauda a representação política tendo em vista que os Senadores são eleitos em número de 
três, por Estado, e não pelo critério populacional. O Senado não é representativo da sociedade 
brasileira, e consequentemente, para manter o equilíbrio no sistema de representação política, sua 
participação deve-se fazer naquelas matérias já especificadas. 
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De outro lado o processo de revisão legislativa de uma Câmara pela outra é lento e moroso, 
congestionando os trabalhos e contribuindo para a baixa produtividade do Poder Legislativo. 
As sugestões visam corrigir a enorme distorção na composição da Câmara, em que unidades 
federadas menos populosas, têm uma representação proporcionalmente maior que a dos Estados 
mais populosos. 
Em vista disto proponho que o número de deputados seja fixado em lei complementar na 
proporcionalidade do número de eleitores de cada unidade da federação. 
O projeto da Comissão Provisória introduz o sistema do voto distrital misto, que a meu ver, importa 
num retrocesso ao atual sistema do voto proporcional. 
O voto distrital só tem uma vantagem: a de vincular o representante ao seu distrito eleitoral, e 
inúmeras desvantagens: a de fraudar a vontade política das minorias, acabar com o pluralismo pela 
tendência ao Bipartidarismo, transformar o representante em patrocinador de interesses específicos 
do seu distrito. 
O deputado federal, na minha concepção, após eleito, passa a ser representante de toda a sociedade 
e não só do distrito ou da região pela qual se elegeu. Uma das grandes dificuldades da democracia 
moderna é exatamente a tendência ao corporativismo e aos particularismos, com a perda da visão do 
conjunto dos interesses da nação. 
Na democracia moderna, a representação política se caracteriza por uma forma de representação na 
qual o representante sendo chamado a perseguir os interesses da nação, não pode estar sujeito a um 
mandato vinculado. 
É por isso que grande parte das constituições modernas proíbe o mandato imperativo ou vinculado 
como a Italiana (art. 67), a Francesa (art. 27), a Espanhola (art. 67) a da Alemanha Federal (art. 38) e 
a Peruana (art. 176) dentre outras. 
Essa discussão que marcou um dos debates mais célebres da Assembleia Constituinte Francesa de 
1791, e da qual triunfou a tese de que o deputado é o representante da nação, é resumida por 
BOBBIO: 
“as democracias representativas que conhecemos são democracias nas quais por representante 
entende-se uma pessoa que tem duas características bem estabelecidas: 
a) na medida em que goza da confiança do corpo eleitoral, uma vez eleito, não é mais responsável 
perante os próprios eleitores e seu mandato, portanto, não é revogável; 
b) não é responsável perante os seus eleitores exatamente porque é convocado a tutelar os 
interesses gerais da sociedade civil e não os interesses particulares desta ou daquela categoria” 
(Futuro da Democracia, os, cit. p.47). 
Não se pode querer transformar o deputado em Vereador Federal, vinculando-o a um determinado 
distrito. 
Nos países onde é adotado, como a Inglaterra, o voto distrital tem constituído enormemente para a 
deformação da representação e da vontade popular, deixando ponderáveis segmentos da população 
sem representantes, sendo responsável pela apatia política em muitos países europeus. De outro 
lado, através do voto distrital a representação não corresponde à votação, sendo comum partidos 
com 40% de a votação obterem 60% ou mais da representação. 
De outro lado, como a ampliação da democracia exige um regime de pluralismo partidário, e estes 
convertidos em correias de transmissão das demandas sociais, o regime distrital, importando no 
abandono dos votos dos partidos minoritários nos diversos distritos, importa no sufocamento dessas 
minorias, levando ao sistema concentrador do bipartidarismo. 
Os argumentos em favor do voto distrital como forma de evitar os abusos do poder econômico nas 
eleições não procedem por que é muito mais fácil o domínio econômico num distrito de que num 
Estado. 
Com o voto distrital os prejudicados são os pequenos partidos e as minorias, que não se verão 
representados politicamente. 
Entendo que a representação deve corresponder exatamente à manifestação do corpo eleitoral, para 
que a Câmara espelhe com absoluta fidelidade o pluralismo da sociedade. Nessa linha, introduzo 
uma inovação, no sentido de que sejam aproveitadas as sobras eleitorais nas diversas 
circunscrições, em favor de todos os partidos políticos. Por essa inovação, o eleitor não se sentirá 
fraudado, pois o seu voto será aproveitado pelos candidatos do partido, ou na circunscrição eleitoral 
(Estados, Distrito Federal e Territórios) ou a nível nacional. Com isto fortalecem-se os partidos 
políticos. A regulamentação foi atribuída a Lei Complementar. 
Sugiro a criação de uma Comissão Permanente do Congresso Nacional, composta em 2/3 por 
deputados e 1/3 por senadores, com funções especificas de substituir as duas câmaras no período de 
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suspensão das suas atividades. Com a ampliação das funções do Poder Legislativo, este deve 
manter-se permanentemente atuante no acompanhamento da vida política e econômica nacional, e 
na fiscalização e controle de governo. Em casos excepcionais, a Comissão permanente convoca 
extraordinariamente o Congresso. 
Sugiro igualmente o término dos longos recessos parlamentares, que pelas razoes apontadas, não se 
compadece com um Congresso que incorpora a vida política nacional. Suas sessões seriam 
suspensas de 15 de dezembro a 31 de janeiro. 
Visando permitir aos parlamentares contatos com suas bases, propondo a faculdade de se 
licenciarem pelo período de 30 dias, sem prejuízo dos seus vencimentos, com isto evitando-se o 
recesso de meio de ano, quanto muitos aproveitam esse período para esta atividade. 
Estas sugestões não esgotam a organização do Poder Legislativo, que se completam com outras 
disposições regulamentares e principalmente com a organização do governo, do judiciário e do 
sistema eleitoral e partidário. A preocupação central é abrir o debate em torno da consolidação e 
aprofundamento da democracia, e num movimento de ruptura, e permitir o controle do Estado pela 
sociedade. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00872 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo. (III-A):  
Suprima-se, no inciso III do art. 10, a expressão "dos Ministros do Tribunal de Contas da União". 
Justificativa: 
A supressão objeto da emenda é imperativa, eis que o § 2º e seguintes do art. 38, do Anteprojeto, 
dispõe, de forma circunstanciada, sobre o processo de eleição, pelo Congresso Nacional, dos 
Ministros do Tribunal de Contas da União. Haverá evidente conflito se mantida, como competência 
privativa do Senado Federal, a aprovação da escolha dos Ministros da Corte de Contas da União, tal 
como consta do dispositivo emendado. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00898 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescente-se alínea "a" ao inciso IV do art. 10 do anteprojeto da Subcomissão III-a:  
IV ..........................................  
a) Deverá anualmente ser encaminhado ao Senado Federal relatório minucioso da aplicação  
dos recursos de que trata o presente inciso. 
Justificativa: 
A inclusão de tal dispositivo visa dotar a sociedade através de seus representantes no Senado 
Federal, de mecanismos capazes de controlar efetivamente a captação de recursos externos, sua 
destinação e sua correta aplicação, para que a Nação possa saber o quanto deve e porque deve.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
    
   EMENDA:00933 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no final do item III do Art. 10 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Art. 10 - ............................ 
III - ... permanente, e outros na forma da lei; 
Justificativa 
A emenda proposta deixa uma porta para a ampliação da competência definida neste item, na 
medida em que a evolução do processo político demonstre a conveniência de atribuir a outros cargos, 
além dos citados, uma margem de independência em relação ao Poder Executivo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00956 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do Art. 10, inciso III do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, as 
expressões:  
"do Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística". 
Justificativa 
Outra não foi a intenção do legislador ao incluir o Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística dentre aqueles cargos sujeitos à aprovação prévia do Senado senão, atribuir-lhe 
responsabilidades inerentes à sua importância atual (elaborador de índices de mensuração de 
inflação e ajuste salariais). 
No entanto, nada impede, que através de instrumentos legais seja o mesmo destituído de suas atuais 
e relevantes atribuições. Diante desta efêmera situação não há porque inclui-lo no rol dos casos 
previstos no item III do Art. 10. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00972 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Efetuem-se as seguintes alterações no anteprojeto III - a:  
1) acrescente-se ao art. 5o. o seguinte inciso XII:  
"XII - autorizar ou vetar previamente empréstimos, operações ou acordos externos, de  
natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e  
dos Municípios, ou qualquer outro órgão, entidade ou sociedade de que participem";  
Suprima-se o inciso IV do art. 10. 
Justificativa: 
Os recursos oriundos de empréstimos externos, além de se transformarem em dividas externa, 
constituem uma das modalidades de receita, aliás a mais onerosa para uma nação, visto que sua 
amortização, tanto do principal quanto dos juros, quase sempre prejudica o crescimento econômico 
do país devedor. 
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Tais receitas têm de sujeitar-se, portanto, ao exame do Congresso Nacional, antes da assinatura dos 
respectivos contratos pelas autoridades brasileiras.  
Conhecendo os reais motivos desses financiamentos internacionais e julgando, previamente, da 
necessidade de contratá-los, a sociedade observará, sem grandes impactos, as consequências 
desses ônus, além de melhor fiscalizar o emprego daqueles recursos. 
Por outro lado, é necessário que a transposição de recursos de uma dotação orçamentaria pré-
existente para outra existente ou a ser criada, somente se faça mediante autorização legislativa, a fim 
de serem evitados abusos. É sabido, igualmente, que não raras vezes, sobram recursos destinados a 
um projeto ou atividade em detrimento de outros prioritários, cujas verbas se mostram insuficientes.  
Achamos que a proibição de gastos além dos créditos orçamentários, dos créditos especiais, dos 
suplementares e dos oriundos de empréstimos internos ou externos se configura como medida das 
mais salutares e efetivas para o controle da fazenda pública.  
Não é demais repetir, outrossim, que a transposição de recursos orçamentários de uma dotação para 
outra, justificadamente, é importante instrumental de aplicação de verbas que correm o risco de 
serem corroídas pelo processo inflacionário.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:01080 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso III do art. 10, do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, a  
expressão "do Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística". 
Justificativa 
Não cabe submeter ao Senado Federal a apreciação do nome do presidente de um órgão técnico, 
hoje, aliás, fundação, sob o mero pretexto de que ele elabora índices oficiais de inflação. Essa 
atribuição, caso viesse a ser cometida a outro órgão, tornaria supérflua a apreciação pelo Senado, o 
que é indesejável sob a forma de preceito constitucional. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:01230 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. - A competência privativa do Senado Federal para aprovar empréstimos, operações ou  
acordos externos de qualquer natureza aos Municípios não se aplica aos casos em que sejam  
parte órgãos financeiros oficiais, estaduais ou federais - Ex: BANERJ, BANESPA, Banco do Brasil,  
Caixa Econômica Federal. 
Justificativa: 
A Constituição de 1967, com a Emenda de 1969, atribui a competência privativa ao Senado Federal 
para, entre outras coisas, autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer 
natureza, de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ouvindo o Poder Executivo 
Federal. 
Entendemos que a abrangência de tal dispositivo não se justifica mais, e por isso preconizamos que, 
nos casos em que sejam parte órgãos financeiros oficiais, estaduais ou federais, os Municípios 
estarão a salvo de tal exigência para que possam contrair empréstimos, realizar operações ou 
acordos, concedendo-lhes, portanto, autonomia relativa. 
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Somos de opinião que a administração municipal precisa ganhar mais velocidade, principalmente 
quando se sabe que, aprovada a proposta que ora submetemos à elevada apreciação da Assembleia 
Nacional Constituinte, os organismos financeiros oficiais deverão proceder a medidas acauteladoras, 
verificando, previamente; a situação econômico financeira do município antes de conceder-lhe um 
empréstimo. 
Dessa forma, o poder municipal passará a ter mais condições para atender às necessidades 
financeiras da sua administração e assim realizar, sem exigências que, geralmente, emperram essa 
mesma máquina, o bem das comunidades carentes e desassistidas.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:01242 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o item V, do artigo 10, do Relatório Final da Subcomissão do Poder Legislativo. 
Justificativa: 
Existe emenda proposta pelo signatário em que esta competência é fixada como sendo dos 
representantes do Distrito Federal no Congresso Nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:01265 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   As atribuições constantes do art. 10 como competências privativas do Senado Federal passam a  
constar no rol das atribuições do art. 9o. do Anteprojeto do Poder Executivo. 
Justificativa: 
Trata-se de uma adequação ao sistema unicameralista que defendemos.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00047 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   DO PODER LEGISLATIVO   
Acrescente-se, onde couber, ao art. 10 o seguinte item:  
"Item - Suspender, total ou parcialmente, a vigência de atos normativos da Administração  
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Pública Federal, direta ou indireta, que exorbitarem do poder regulamentar ou dos limites  
da delegação legislativa." 
Justificativa: 
O chamado VETO LEGISLATIVO tem como principal objetivo a salvaguarda do princípio da 
legalidade.  
São comuns as práticas de administradores que, a título de regulamentar normas legais, legislam 
agredindo-as. Praticam atos sem condições ou sustentação jurídica.  
Neste caso, muito mais rapidamente e com efeito imediato e aplicação geral, pode o Senado Federal, 
através de resolução, suspender a vigência da norma, sem se precisar usar do recurso judicial.  
A ação encontra respaldo na própria função fiscalizadora do Poder Legislativo, que sempre merece 
aprimorada, ao lado de abrir aos representados a oportunidade de colaborar no cumprimento das leis, 
denunciando aos seus representantes as suas transgressões.  
Parecer:   
   Favorável, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 3s0474-3, como competência do 
Congresso Nacional. 
    
   EMENDA:00067 PARCIALMENTE APROV 
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:   
   No art. 10 do Substitutivo do relator, Deputado Egídio Ferreira Lima proceder-se-á as seguintes 
alterações:  
III - ......................................  
e) - do Presidente e Diretores do Banco Central do Brasil;  
h) - dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal;  
i) - do Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; e  
j) - do Presidente e Diretores do Banco do Brasil. 
Justificativa 
Pela relevância de tais funções, de interesse tanto dos Poderes da República como também de toda 
sociedade brasileira. 
Parecer:   
   Favorável, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 3s0473-5, para incluir, apenas, a 
possibilidade de ampliação, pela lei, dos casos em que a aprovação pelo Senado é requerida. 
    
   EMENDA:00133 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA  
Inclua-se no inciso III do art. 10 do substitutivo uma alínea com a seguinte redação:  
"Os nomes indicados pelo Presidente da República para ocupar os postos de Procurador  
Geral da República, almirantes-de-esquadra, general-de-exército e brigadeiro-do-ar e os chefes  
de missões diplomáticas de caráter permanente; e dê-se à alínea "e" a seguinte redação:  
"e" - aprovar os nomes indicados pelo Presidente da República para os cargos de  
presidente das empresas estatais e do Banco Central do Brasil. 
Justificativa 
Esses acréscimos visam aumentar o poder do Congresso Nacional na aprovação dos nomes 
indicados para ocupar cargos importantes no governo e autorizar empréstimos externos. 
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Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto regula a matéria de forma adequada especialmente com a inclusão de 
outros casos previstos em lei, pela aceitação de outra emenda. 
    
   EMENDA:00137 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se a alínea g do inciso III do art. 10 do substitutivo. 
Justificativa 
Em um regime efetivamente democrático, os governadores dos territórios devem ser eleitos pelas 
suas populações. 
Parecer:   
   Contrário. O Território depende da União, não possuindo um grau de independência que aconselhe 
a aprovação da emenda. 
    
   EMENDA:00144 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA  
Substitua-se a expressão "Senado Federal" contida no Parágrafo Único do art. 10 do  
substitutivo por "Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Propomos que as atribuições previstas nesse artigo sejam conferidas ao Congresso Nacional e não 
ao Senado Federal, como forma de fortalecer o Poder Legislativo.  
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto regula a questão de forma correta. 
    
   EMENDA:00145 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso V do art. 10 do substitutivo, renumerando-se os seguintes. 
Justificativa: 
Como propomos a ampla autonomia para o Distrito Federal consideramos prejudicada a formulação 
contida nesse inciso.  
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto regula de forma adequada a questão. 
    
   EMENDA:00146 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   O art. 10 do substitutivo passa a ter a seguinte redação: "Compete privativamente ao  
Congresso Nacional". 
Justificativa 
Propomos que as atribuições previstas nesse artigo sejam conferidas ao Congresso Nacional e não 
ao Senado Federal, como forma de fortalecer o Poder Legislativo. 
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto regula de forma adequada a questão. 
    
   EMENDA:00165 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se, no inciso I do artigo 10, as expressões "e o Primeiro-Ministro".  
Substituam-se, no inciso VI do artigo 10 as expressões "Primeiro-Ministro" por "Presidente da  
República". 
Justificativa: 
As emendas ora propostas resultam daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, 
motivo pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às 
modificações destinadas ao citado Capítulo.  
Parecer:   
   Contrário. O regime do anteprojeto é parlamentarista. 
    
   EMENDA:00340 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva da alínea "d", do inciso III, do art. 10, da Seção IV, do Senado Federal,  
do capítulo I, do Legislativo.  
Suprima-se a alínea "d", do inciso III, do art. 10. 
Justificativa 
A disposição incompatibiliza-se com o art. 100, in fine, do Capítulo do Ministério Público, que 
estabelece ser a nomeação do Procurador-Geral da República precedida de aprovação da Câmara 
dos Deputados. 
Impõe-se, assim, necessariamente, a sua supressão para restabelecer a coerência do texto. 
Parecer:   
   Favorável. Trata-se de compatibilização com o art. 100. 
    
   EMENDA:00341 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 10, da Seção IV, do Senado Federal, do Capítulo I, do Legislativo.  
Acrescente-se um inciso ao art. 10.  
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Art. 10.-....................................  
IV - aprovar, por maioria absoluta, por voto secreto, a exoneração de ofício, do Procurador-  
Geral da República, antes do termo de sua investidura. 
Justificativa 
O § 2º, do art. 100, do Capítulo do Ministério Público, atribuiu ao Senado Federal a função de aprovar 
a exoneração do Procurador-Geral da República. 
Por coerência e para suprir-se a omissão que se verifica no art. 10, deve-se acrescentar ao mesmo o 
início sugerido. 
Parecer:   
   Favorável. Trata-se de compatibilização com o art. 100, § 2o. 
    
   EMENDA:00431 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso VII do art. 9o. e ao inciso VIII do art. 10:  
- dispor sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus  
serviços e fixação da respectiva remuneração. 
Justificativa: 
A emenda mantem a simetria com dispositivo equivalente no art. 4º, de acordo com outra emenda 
apresentada, e evita que esses atos possam ser praticados pelas Mesas respectivas, obrigando 
assim, sua apreciação pelos Plenários.  
Parecer:   
   Favorável. Trata-se de manter simetria com emenda aprovada ao art. 4o., V. 
    
   EMENDA:00473 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no final do caput do item III do art. 10.:  
Art. 10. - ..................................  
III - ........ a escolha dos titulares dos seguintes cargos, além de outros que a lei determinar:  
............................................ 
Justificativa 
A emenda proposta deixa uma porta para a ampliação da competência definida neste item, na 
medida em que a evolução do processo político demonstre a conveniência de atribuir a outros cargos, 
além dos citados, uma margem de independência em relação ao Poder Executivo. 
Parecer:   
   Favorável. A emenda deixa à lei ampliar os casos de aprovação. 
    
   EMENDA:00499 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva da alínea "d", do inciso III, do art. 10, da Seção IV, do Senado Federal,  
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do Capítulo I, do Legislativo  
Suprima-se a alínea "d", do inciso III, do art. 10. 
Justificativa 
A disposição incompatibiliza-se com o art. 100, in fine, do Capítulo do Ministério Público, que 
estabelece ser a nomeação do Procurador-Geral da República precedida de aprovação da Câmara 
dos Deputados. 
Impõe-se, assim, necessariamente, a sua supressão para restabelecer a coerência do texto. 
Parecer:   
   Esta matéria está superada, prejudicada. 
    
   EMENDA:00500 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 10, da Seção IV, do Senado Federal, do Capítulo I, do Legislativo  
Acrescente-se um inciso ao art. 10.  
Art. ........................................  
IV - aprovar, por maioria absoluta, por voto secreto, a exoneração de ofício, do Procurador-  
Geral da República, antes do termo de sua investidura. 
Justificativa 
O § 2º, do art. 100, do Capítulo do Ministério Público, atribuiu ao Senado Federal a função de aprovar 
a exoneração do Procurador-Geral da República. 
Por coerência e para suprir-se a omissão que se verifica no art. 10, deve-se acrescentar ao mesmo o 
início sugerido. 
Parecer:   
   Favorável. Trata-se de compatibilização com o § 2o. do art. 20. 
    
   EMENDA:00514 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso III do artigo 10 a alínea "h":  
h) - do presidente do Instituto Brasileiro de Estatística e geografia (IBGE). 
Justificativa 
Trata-se de restabelecer dispositivo integrante do relatório final da Subcomissão do Poder Legislativo 
aprovado por unanimidade. 
Parecer:   
   Favorável, em parte, pela introdução da expressão "além de outros que a lei determinar", nos 
termos da emenda no. 3s0473-5. 
    
   EMENDA:00553 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 10, da Seção IV, do Senado Federal, do Capítulo I, do Legislativo  
Acrescente-se um inciso ao art. 10  
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Art. 10 ....................................  
IV - aprovar, por maioria absoluta, por voto secreto, a exoneração de ofício, do Procurador-  
Geral da República, antes do termo de sua investidura. 
Justificativa 
O § 2º, do art. 100, do Capítulo do Ministério Público, atribuiu ao Senado Federal a função de aprovar 
a exoneração do Procurador-Geral da República. 
Por coerência e para suprir-se a omissão que se verifica no art. 10, deve-se acrescentar ao mesmo o 
início sugerido. 
Parecer:   
   Favorável. Trata-se de compatibilização com o § 2o. do art. 20. 
    
   EMENDA:00554 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva da alínea "d", do inciso III, do art. 10 da Seção IV, do Senado Federal,  
do Capítulo I, do Legislativo  
Suprima-se a alínea "d", do inciso III, do art. 10 
Justificativa 
A disposição incompatibiliza-se com o art. 100, in fine, do Capítulo do Ministério Público, que 
estabelece ser a nomeação do Procurador-Geral da República precedida de aprovação da Câmara 
dos Deputados. 
Impõe-se, assim, necessariamente, a sua supressão para restabelecer a coerência do texto. 
Parecer:   
   Favorável. Trata-se de corrigir inconsistência do anteprojeto. 
    
   EMENDA:00599 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HUGO NAPOLEÃO (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se à alínea b) do inciso III do art. 10 a seguinte redação:  
Artigo 10..............................  
I............................................  
II ..........................................  
III..........................................  
a) ..........................................  
b) dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União. 
Justificativa 
A medida mantem a competência do Senado Federal para aprovar os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, coadunando-se com outra proposta pelo Signatário no sentido da reformulação do art. 72 de 
idêntico objetivo. 
Parecer:   
   Contrário. O texto do anteprojeto já é suficientemente explícito. 
    
   EMENDA:00650 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. - A competência privativa do Senado Federal para aprovar empréstimos, operações ou  
acordos externos de qualquer natureza aos Municípios não se aplica aos casos em que sejam  
parte órgãos financeiros oficiais, estaduais, ou federais - Ex: Banerj, Banespa, Banco do Brasil,  
Caixa Econômica Federal, etc. 
Justificativa: 
A Constituição de 1967, com a Emenda de 1969, atribui a competência privativa ao Senado Federal 
para, entre outras coisas, autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer 
natureza, de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ouvindo o Poder Executivo 
Federal. 
Entendemos que a abrangência de tal dispositivo não se justifica mais, e por isso preconizamos que, 
nos casos em que sejam parte órgãos financeiros oficiais, estaduais ou federais, os Municípios 
estarão a salvo de tal exigência para que possam contrair empréstimos, realizar operações ou 
acordos, concedendo-lhes, portanto, autonomia relativa. 
Somos de opinião que a administração municipal precisa ganhar mais velocidade, principalmente 
quando se sabe que, aprovada a proposta que ora submetemos à elevada apreciação da Assembleia 
Nacional Constituinte, os organismos financeiros oficiais deverão proceder a medidas acauteladoras, 
verificando, previamente; a situação econômico financeira do município antes de conceder-lhe um 
empréstimo. 
Dessa forma, o poder municipal passará a ter mais condições para atender às necessidades 
financeiras da sua administração e assim realizar, sem exigências que, geralmente, emperram essa 
mesma máquina, o bem das comunidades carentes e desassistidas.  
Parecer:   
   Contrário. O dispositivo visa colocar sob escrutínio do Senado no endividamento global. 
    
   EMENDA:00768 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - incluir no artigo 9o. do anteprojeto apresentado pelo ilustre Relator da Comissão os  
seguintes incisos:  
Art. 9o. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
............................................  
VIII - aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição em seção pública, a  
escolha:  
a) de magistrados; nos casos previstos na Constituição;  
b) dos Ministros do Tribunal de Contas da União;  
c) dos membros do Conselho Monetário Nacional;  
d) do Procurador Geral da República;  
e) do Presidentes e Diretores do Banco Central do Brasil;  
- suprimir as alíneas a), b), c), d) e e) do artigo 10, inciso do III, do anteprojeto. 
Justificativa: 
A nomeação para os cargos e funções nos demais órgãos corresponde ao poder de organização e 
controle dos demais poderes pela Câmara Federal. Estas atribuições devem ser retiradas do Senado 
Federal, pelo fato de que aquele não representa a população e sim, os Estados membros, ainda que 
os senadores sejam eleitos pelo povo.  
A Câmara dos Deputados, eleita por representantes do povo com base no critério populacional, é a 
Câmara que melhor representa a pluralidade e diversidade que caracteriza a sociedade, razão pela 
qual estas indicações devem ser feitas por esta casa.  
Parecer:   
   Contrário. A competência prevista na emenda é do Senado. 
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   EMENDA:00809 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Exclua-se do Parágrafo único, do artigo 10, do Substitutivo da Comissão da Organização dos  
Poderes e Sistema de Governo a expressão “por oito anos”. 
Justificativa: 
Admitir-se a condenação das autoridades nomeadas no art. 10, por suas altas e graves 
responsabilidades, é estarmos diante de caso que exige a sua eliminação da vida pública. O princípio 
deve, pois, ter mais rigor, para lembrar-lhes que o mal feito à Nação não lhes permitirá, jamais, fazer 
o bem ao povo.  
Parecer:   
   Contrário. A pena não pode deixar de ter um máximo determinado. 
    
   EMENDA:00887 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Suprime-se o inciso I do artigo 5o. do  
Substitutivo e acrescente-se ao art. 10 o seguinte inciso:  
"IX - resolver, definitivamente, sobre tratados, convenções, acordos e atos  
internacionais celebrados pelo Presidente da República, bem como todos os demais instrumentos  
que vinculem o País externamente a qualquer título, ainda que complementares ou regulamentares  
de outros já ratificados. 
Justificativa: 
A intensidade é o crescente vulto que assumem as questões externas, seja de ordem política, 
econômica, militar ou social, estão a demandar a agilização dos mecanismos relativos e decisão 
sobre os atos de qualquer natureza, firmados pelo Presidente da República, vinculando o País na 
ordem intencional.  
O Senado Federal é tradicionalmente competente para apreciar a indicação dos nomes para o 
exercício das Chefias de Missões Diplomáticas de caráter permanente. Na qualidade de órgão 
representativo dos Estados membros, cabe-lhe, com exclusividade, opinar sobre tão relevante 
assunto de interesse da política externa. Entendemos que, a exemplo do que ocorre em outros 
estados federados, à Câmara Alta deve ser atribuída, privativa e exclusivamente, a missão de opinar, 
em definitivo, sobre os compromissos externos consubstanciados em tratados, convenções ou atos 
de qualquer espécie. 
A inovação ora apresentada tem o mérito, além de introduzir maior flexibilidade e rapidez no 
processamento das Mensagens Presidenciais envolvendo tais assuntos, evita a possível solução de 
continuidade no trato da política externa que inevitavelmente adviria todas as vezes que a Câmara 
dos Deputados fosse dissolvida na forma do Parlamentarismo proposto.  
Parecer:   
   Contrário. A regra proposta paralisaria as relações internacionais do País e o Congresso Nacional. 
    
   EMENDA:00890 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 10, inciso III, letra "e", do Substitutivo, as seguintes palavras:  
e) ..."e o presidente do Banco do Brasil". 
Justificativa 
O Banco do Brasil tem uma importante função executiva no que tange à implementação da política 
econômica. Não sendo, pois admissível que a suprema autoridade responsável pelos destinos da 
Constituição deixe de ter o respectivo nome apreciado pela Câmara Alta. 
Parecer:   
   Favorável, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 3s0473-5, para incluir, apenas, a 
possibilidade de ampliação, pela lei, dos casos de aprovação pelo Senado. 
    
   EMENDA:00892 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do artigo 10 a seguinte redação:  
"Art. 10 - ..................................  
IV - autorizar, previamente e à vista dos elementos que solicitar, operações externas de  
natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e  
dos Municípios, ou de qualquer órgão, entidade ou sociedade de que participem, e aprovar os termos  
finais da convenção ou contrato. 
Justificativa: 
É necessário que o texto constitucional explicite a faculdade de serem solicitadas informações 
suplementares quando do processo de exame do pedido de autorização. Ademais, impõe-se, por 
igual, ficar claro que os contratos firmados encontram-se sujeitos à aprovação.  
Parecer:   
   Contrário. A faculdade proposta é inerente à própria atividade legislativa, sendo desnecessária sua 
repetição. 
    
   EMENDA:00982 APROVADA 
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:   
   Suprima-se a letra "f" do inciso III do artigo 10 da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema 
de Governo: 
Justificativa 
A arguição dos Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente, deve ser, na nossa opinião, 
secreta. 
Não é sem razão que, atualmente, essa arguição é secreta. 
Porque em muitas oportunidades os assuntos tratados na arguição são sigilosos, não sendo 
recomendável que a sessão seja pública porque:  
1) o candidato a Chefe de Missão Diplomática em caráter permanente, com certeza evitaria assuntos 
que pudessem até mesmo causar incidentes diplomáticos;  
2) os senadores teriam, por isso constrangimento de abordar aspectos mais melindrosos. 
A consequência seria um grave prejuízo à total clareza e ao total esclarecimento que seriam 
indispensáveis a uma sabatina que cumprisse seus reais objetivos. 
Parecer:   
   Favorável. A possibilidade de arguição secreta deve ser mantida. 
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   EMENDA:00983 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:   
   Emenda ao art. 10. Incluir o item IV e renumerar os demais.  
Art. 10. .............................  
IV - Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos  
Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente. 
Justificativa 
A arguição dos candidatos a Chefe de Missão Diplomática deve se dar em sessão secreta, porque 
em muitas oportunidades os assuntos ali tratados têm caráter sigiloso: sessões públicas para a 
arguição podem causar até mesmo indesejáveis situações e até incidentes diplomáticos. 
Parecer:   
   Favorável em parte, suprimindo-se a expressão "em sessão secreta". Deste modo fica facultado ao 
Senado decidir a forma da arguição. 
    
   EMENDA:01107 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Introduza-se no Substitutivo do Relator da Comissão da Organização dos Poderes e sistemas de  
Governo as seguintes alterações:  
I - Acrescente-se ao art. 5o. o seguinte item XII:  
"XII - autorizar ou vetar previamente empréstimos, acordos e obrigações externas, de  
qualquer natureza, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  
II - Suprima-se o inciso IV do art. 10. 
Justificativa: 
As Convenções acordadas pela União, por estados-membros, pelo Distrito Federal ou por municípios, 
com pessoas ou entidades estrangeiras, das quais resulte obrigação de qualquer natureza, 
constituem, em última instância, vinculo potencialmente gravoso para todo cidadão nacional pois, em 
situação de iliquidez crítica do mutuário faz-se necessária a interveniência do Tesouro Nacional justo 
aos credores. 
O exame dos acordos externos de qualquer natureza deve constituir competência do Congresso 
Nacional, não somente pela relevância da matéria, mas principalmente pela necessidade de sua 
convalidação política e de seu controle por toso o Legislativo.  
Parecer:   
   Contrário. O dispositivo sugerido já consta como atribuição do Senado. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00158 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 107  
Suprima-se do anteprojeto:  
a) a letra e do item III  
A escolha do presidente e dos diretores do Banco Central sobre a sua exoneração. 
Justificativa 
Parece-nos inadequado estabelecer competência ao Legislativo para escolher Dirigentes de órgãos 
da Administração Direta e Indireta. 
Especificamente no caso do Banco do Brasil, a norma constitucional se aprovada suprimiria relevante 
competência do Conselho de Administração, que abriga, inclusive, representante dos acionistas 
minoritários. 
Por outro lado, é de se lembrar que o Banco do Brasil é empresa de capital aberto, com ações 
negociadas em Bolsa, razão porque o texto constitucional poderia merecer justo questionamento de 
grande qualidade de acionistas e refletir negativamente na cotação de seus papeis. 
Como defesa da supressão uma pergunta: 
Porque só o Banco do Brasil dentre as empresas de economias mistas? E a Petrobras, e a Cia. Vale 
do Rio Doce e outras tantas. 
 
    
   EMENDA:00201 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 107, Parágrafo Único  
Exclua-se do parágrafo único, do art. 107, do Anteprojeto de Constituição, a expressão:  
"por oito anos" 
Justificativa: 
Admitir-se a condenação das autoridades nomeadas no art. 107, por suas altas e graves 
responsabilidades, é estamos diante de caso que exige a sua eliminação da vida pública. O princípio 
deve, pois, tem mais rigor, para lembrar-lhes que o mal feito à nação não lhe permitirá, jamais, fazer o 
bem ao povo.  
    
   EMENDA:00215 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 99, inciso I  
Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 107  
Suprime-se o inciso I do artigo 99, e acrescente-se ao art. 107 o seguinte inciso:  
Inciso - resolver, definitivamente, sobre tratados, convenções, acordos e atos  
internacionais celebrados pelo Presidente da República, bem como todos os demais instrumentos  
que vinculem o País externamente a qualquer título, ainda que complementares ou  
regulamentadores de outros já ratificados. 
Justificativa: 
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A intensidade e o crescente vulto que assumem as questões externas, seja de ordem política, 
econômica, militar ou social, estão a demandar a agilização dos mecanismos relativos e decisão 
sobre os atos de qualquer natureza, firmados pelo Presidente da República, vinculando o País na 
ordem intencional.  
O Senado Federal é tradicionalmente competente para apreciar a indicação dos nomes para o 
exercício das Chefias de Missões Diplomáticas de caráter permanente. Na qualidade de órgão 
representativo dos Estados membros, cabe-lhe, com exclusividade, opinar sobre tão relevante 
assunto de interesse da política externa. Entendemos que, a exemplo do que ocorre em outros 
estados federados, à Câmara Alta deve ser atribuída, privativa e exclusivamente, a missão de opinar, 
em definitivo, sobre os compromissos externos consubstanciados em tratados, convenções ou atos 
de qualquer espécie. 
A inovação ora apresentada tem o mérito, além de introduzir maior flexibilidade e rapidez no 
processamento das Mensagens Presidenciais envolvendo tais assuntos, evita a possível solução de 
continuidade no trato da política externa que inevitavelmente adviria todas as vezes que a Câmara 
dos Deputados fosse dissolvida na forma do Parlamentarismo proposto.  
 
    
   EMENDA:00296 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Exclua-se do parágrafo único, do art. 107, do Anteprojeto de Constituição, a expressão:  
"por oito anos"  
Admitir-se a condenação das autoridades nomeadas no art. 107, por suas altas e graves  
responsabilidades, é estarmos diante de caso que exige a sua eliminação da vida pública. O  
princípio deve, pois, ter mais rigor, para lembrar-lhes que o mal feito à nação não lhe  
permitirá, jamais, fazer o bem ao povo. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
    
   EMENDA:00453 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Art. 49, inciso XI, alínea "d", incisos XII e XIII; Art. 98 inciso VIII; Art. 107 
incisos III e V; Art. 191 inciso VII; Art. 193 caput; Art. 196 inciso I; Art. 197 caput; Art. 200 inciso I; Art. 
205 inciso I  
alíneas "b" e "c"; Art. 209 inciso I alínea "d", inciso II alíneas "a" e "b", inciso III; Art. 233,  
§ 2o.; Art. 235 inciso V; e Art. 239 § 2o.; Art. 260 caput.  
Suprima-se dos dispositivos acima mencionados do Anteprojeto de Constituição as expressões: "ou  
dos Territórios", "e dos Territórios", "dos Territórios", "e Territórios", "e os Territórios",  
"dos governadores dos Territórios". 
Justificativa 
Todos os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto. Buscamos com essa emenda 
suprimir do Texto do Anteprojeto qualquer referência a Territórios Federais, compatibilizando com o 
disposto nos Artigos 44, § 3º e 448; bem como com o espírito democrático que deve prevalecer na 
futura Constituição que desenhará um novo federalismo baseado numa Federação onde as Unidades 
competentes sejam isonômicas. 
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   EMENDA:01949 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Anteprojeto:  
Dispositivo Emendado: Artigo 17  
Emenda: "Suprime-se a letra "b" do art. 107, item III". 
Justificativa 
Não se justifica a permanência da letra "b" do Art. 107, em seu item III, por confrontar-se com o 
dispositivo existente no mesmo Anteprojeto, Art. 144. 
Existem entre ambos diferenças de forma e de mérito. Nenhuma, nem outra, caminham na direção do 
fortalecimento do Poder Legislativo. 
Trata-se de definir processo de indicação para Membros dos Tribunais de Contas, que configuram 
com clareza  prerrogativa do Legislativo. 
 
    
   EMENDA:02773 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 107, inciso III, alínea "e".  
Suprima-se do artigo 107, inciso III, alínea  
"e", a seguinte expressão: "e deliberar sobre sua exoneração". 
Justificativa 
Trata-se de excesso de interferência do Congresso Nacional na política monetária e financeira. 
Aprovar a escolha já me parece suficiente, principalmente no regime de gabinete. 
 
    
   EMENDA:02776 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se no artigo 107, parágrafo único, a expressão "por oito anos", pela expressão  
"por cinco anos". 
Justificativa: 
Trata-se de dar a pena de inabilitação a mesma duração da prevista para o cargo do Presidente da 
República, fórmula já consagrada na nossa tradição política.  
    
   EMENDA:03391 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 109, inciso IX  
O inciso IX do artigo 109 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 107 - ..................................  
IX - Propor projetos de lei que disponham sobre a criação, transformação ou extinção de  
cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração. 
Justificativa: 
Não se pode admitir tratamento privilegiado ao Legislativo no que se refere a seus cargos, empregos 
e funções, quando os demais Poderes dependam de Lei para o atendimento a esse objetivo.  
A presente Emenda visa a, primeiramente, estabelecer os limites quanto às disposições acerca do 
quadro de pessoal dos três Poderes, de modo igualitário; em segundo lugar, possibilitar também ao 
Senado Federal transformar cargos, empregos e funções, à semelhança da Câmara dos Deputados.  
    
   EMENDA:03644 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
incluir no inciso III do art. 107 do anteprojeto do Relator a seguinte alínea  
e) dois membros para o Conselho da República. 
Justificativa: 
A emenda visa adequar o dispositivo que trata da competência do Senado Federal, com o inciso IX 
do artigo 138 do anteprojeto.  
    
   EMENDA:04446 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   A letra "e", do inciso III, do art. 107, do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 107 - ..................................  
III - ......................................  
e) do Presidente do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil. 
Justificativa 
A Emenda tem por objetivo restaurar o texto da letra "e", do inciso III, do art. 10, da redação final do 
anteprojeto da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, alterada no 
anteprojeto de Constituição, em desacordo com o § 1º do art. 19 do Regimento Interno da Assembleia 
Nacional Constituinte. 
    
   EMENDA:04788 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 107 do anteprojeto, o seguinte inciso:  
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Art. 107 - ..................................  
............................................  
V - autorizar, previamente, operações externas de natureza financeira, de interesse da  
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou de qualquer  
órgão, entidade ou sociedade de que participam, quando forem ultrapassados os limites fixados de  
acordo com o inciso VI. 
Justificativa: 
Uma vez que o inciso VI do Art. 107 determina que o Senado Federal fixará, por propostas do 1º 
Ministro, os limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e dos 
Municípios, não faz sentido submeter novamente à sua aprovação cada operação, enquanto dentro 
desses limites. A demais, essa exigência provocaria um enorme emperramento da máquina 
administrativa, tornando-a inadmissível nesse setor que exige agilidade.  
    
   EMENDA:04789 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 107 do anteprojeto, o seguinte inciso:  
Art. 107 - ..................................  
............................................  
VI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante da  
dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Justificativa: 
Para ficar coerente com o inciso V do Art. 107. 
    
   EMENDA:05061 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.)  
Dê-se ao inciso VIII do art. 107, do Anteprojeto do Relator da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação, suprimindo-se, em consequência, a alínea "d", do inciso III,  
do art. 106.  
"VIII - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a indicação do Procurador-Geral da  
República, bem como a sua exoneração, de ofício, antes do término de seu mandato;" 
Justificativa: 
Não nos parece adequado que o Procurador-Geral da República tenha sua indicação aprovada pela 
Câmara dos Deputados e sua exoneração antes do término do mandato, aprovada pelo Senado 
Federal, como prevê o Anteprojeto. Melhor seria que ambas as competências fossem de uma única 
Casa Legislativa, dando-se preferência ao Senado, em vista de suas funções de representação da 
Federação. 
Além disso, a emenda corrige a expressão final do inciso que era, originariamente: “antes do termo 
de sua investidura”. 
    
   EMENDA:05280 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Modifique-se no Título V - Capítulo I - Seção II o Art. 98 XV, e na Seção IV o Art. 107 III -  
Alíneas "c", "d" e "e" e no Capítulo II - Seção II o art. 162 III - Acrescente-se ao Título V -  
Capítulo II uma Seção VI com um art. 191.  
Capítulo I - Seção II  
"Art. 98 - ..........................  
XV - normas gerais sobre matéria financeira, cambial, monetária e creditícia".  
Capítulo I - Seção IV  
"Art. 107 - ......................  
III - a) ............................  
b) ..................................  
c) dos Governadores de Territórios;  
d) membros dos órgãos autônomos e deliberar sobre a sua exoneração."  
IV - ..............................  
"Art. 162 - ...................  
III - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Superiores, os chefes de missão diplomática de  
caráter permanente, os Governadores de Territórios e os membros dos órgãos autônomos.  
............................................  
Capítulo II - Seção VI - Dos Órgãos Autônomos  
Art. 191 - Lei complementar poderá criar órgãos autônomos, dotados de poder normativo e de  
polícia, para regular a moeda, o crédito e outros setores determinados da ordem econômica e social, 
outorgando-lhes o poder de regulamentar certas e determinadas leis, com a observância, sempre que 
possível, da publicidade do processo normativo.  
Parágrafo único - Os membros dos órgãos autônomos serão nomeados, por prazo certo, pelo  
Presidente da República, mediante prévia aprovação do Senado Federal. 
Justificativa: 
Atualmente, questões relacionadas a câmbio, crédito e moeda exigem rápidas soluções e por esse 
motivo não podem estar sujeitas aos procedimentos legislativos tradicionais.  
Assim, aqui no Brasil, como em outros países, órgãos mais ágeis, vinculados ao Poder Executivo, 
vem desempenhando o poder regulamentar e de polícia concernentes a tais funções. Entre estes 
órgãos destacam-se o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e a Comissão de 
Valores Mobiliários. 
Todavia, em geral as Constituições são omissas quanto a existência de tais órgãos. 
Por esse motivo, propõe-se a criação de uma nova seção no Capítulo do “Executivo”, onde são 
delineadas as linhas básicas dessas instituições, suas atribuições, nomeação e mandato de seus 
dirigentes.  
Nessas condições, tornou-se necessário modificar o inciso XVI do Art. 98, que atribuía ao Congresso 
Nacional funções normativas sobre câmbio, moeda, e instituições financeira (crédito), para, em 
substituição, conferir-lhe o poder de baixar normas gerais sobre tais assuntos, reservando-se aos 
órgãos autônomos o poder regulamentar. Do mesmo modo, há que se modificar os Art. 107, III, 
alíneas, “c”, “d” e “e”, bem como o Art. 162, inciso III para torna-los compatíveis com o Art. 191 
acrescentando, e, assim, substituir a remissão às diversas instituições, que já são órgãos autônomos 
– Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil – pela nomenclatura genérica adotada.  
    
   EMENDA:05282 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Título V - Capítulo I - Seção III - Art. 107  
- inciso III - alínea e Capítulo II - Seção I -  
Art. 162 - Inciso III  
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Art. 107 - ......................  
III - ................................  
e, dos presidentes e diretores do Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e da Comissão de  
Valores Mobiliários e deliberar sobre a sua exoneração, garantindo-se aos dirigentes dos  
últimos dois órgãos o exercício do mandato que for estabelecido em lei.  
Art. 162 - ........................  
III - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Superiores, os Chefes de missão diplomática de  
caráter permanente, os Governadores de Territórios, os membros do Conselho Monetário  
Nacional, os Presidentes e Diretores do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da Comissão  
de Valores Mobiliários. 
Justificativa: 
A Comissão de Valores Mobiliários desempenha relevantes funções na área de mercado de capitais, 
o que requer independência de seus dirigentes em relação ao Poder Executivo, assim também como 
o Banco Central do Brasil, cujos administradores devem ser nomeados pelo Presidente da República, 
após aprovação pelo Senado Federal, e ter garantido o exercício de seu mandato pelo prazo que for 
estabelecido em lei.  
    
   EMENDA:05428 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se parte do art. 107, dando nova redação à Seção V do Senado Federal.  
Art. 107: ..................................  
I - ........................................  
............................................  
III - ......................................  
a) suprimido  
............................................  
VII - Suprimido  
............................................  
Parágrafo único - Suprimido. 
Justificativa 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
 
    
   EMENDA:00669 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a palavra "inciso" por "item" no § 4o. do art. 72; no "caput" do art. 83; no  
parágrafo único do art. 107; no § 4o. do art. 109; no "caput" do art. 123; no § 2o. do art. 137; no §  
1o. do art. 174; no § 2o. do art. 176; no item III do art. 192 e na alínea "b", do item I, do art. 194. 
Justificativa: 
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Não se encontra uma vez sequer, na Constituição em vigor, de boa técnica legislativa, a palavra 
inciso para significar o dispositivo de numeração romana. É tradicional, no direito brasileiro, como no 
português, o uso da palavra item. 
A partir das subcomissões temáticas, estamos tentando suprimir essa confusão (tanto mais quanto 
em muitos casos cita-se tal dispositivo como “item”), mas ao que parece elas confiaram na Comissão 
de Sistematização e, por isso mesmo, renovamos as emendas, para melhorar legislativa do texto 
constitucional.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação. 
    
   EMENDA:00671 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a palavra "inciso" por "item" no § 4o. do art. 72; no "caput" do art. 83; no  
parágrafo único do art. 107; no § 4o. do art. 109; no "caput" do art. 123; no § 2o. do art. 137; no §  
1o. do art. 174; no § 2o. do art. 176; no item III do art. 192 e na alínea "b", do item I, do art. 194. 
Justificativa: 
Não se encontra uma vez sequer, na Constituição em vigor, de boa técnica legislativa, a palavra 
inciso para significar o dispositivo de numeração romana. É tradicional, no direito brasileiro, como no 
português, o uso da palavra item. 
A partir das subcomissões temáticas, estamos tentando suprimir essa confusão (tanto mais quanto 
em muitos casos cita-se tal dispositivo como “item”), mas ao que parece elas confiaram na Comissão 
de Sistematização e, por isso mesmo, renovamos as emendas, para melhorar legislativa do texto 
constitucional.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação. 
    
    
   EMENDA:00840 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se, no inciso I do artigo 107, as expressões "e o Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
A emenda ora proposta resulta daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, motivo 
pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às modificações 
destinadas ao citado Capítulo.  
Parecer:   
   Pela rejeição, pelas razões aduzidas na emenda no. 823-5. 
    
   EMENDA:02647 PREJUDICADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 98, inciso XI.  
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O inciso Xi do art. 98 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 98 ....................................  
XI - Criação, transformação, reestruturação, reclassificação e extinção de cargos, empregos e  
funções públicas e fixação da respectiva remuneração, ressalvo o disposto nos Art. 106,  
inciso V e 107, inciso IX; 
Justificativa: 
A participação do Congresso Nacional não poderá ficar restrita somente aos casos de criação e 
transformação de cargos e empregos públicos, como consta do anteprojeto. 
Na administração pública, são também utilizados os processos de restruturação e reclassificação de 
cargos e empregos, situações possíveis de alteração dos cargos públicos, sejam submetidas ao 
Congresso Nacional.  
Parecer:   
   Quanto à remissão, pela prejudicialidade, uma vez já corrigida mediante errata. No mais é de ser 
rejeitada porque pretende introduzir modificações de mérito. 
    
   EMENDA:04300 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda de Redação ao Anteprojeto do Relator  
Suprima-se, na alínea "e", do item III, do art. 107, a expressão "a escolha". 
Justificativa 
A supressão ora proposta tem em vista adequar a alínea “e” à cabeça do item III do art. 107, que já 
alude à escolha dos titulares dos diversos cargos elencados nas alíneas. 
Parecer:   
   A supressão do vocábulo "escolha" na alínea "e", do item III, do Art. 107 é de ser feita eis que essa 
expressão já consta do caput do item, razão pela qual não deveria constar do seccionamento a que 
corresponde a alínea "e" em causa.  
Pela aprovação da emenda. 
    
   EMENDA:04304 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Anteprojeto do Relator  
Eliminem-se do art. 107, IV, in fine, as expressões:  
"e decidir sobre os termos finais da convenção" 
Justificativa: 
O art. 107, IV compõe, com os três que lhe precedem e os cinco que lhe sucedem, o elenco de 
competências do Senado Federal. Ocorre que, por tradição e o próprio Anteprojeto o afirma antes, 
elencando entre as competências do Congresso Nacional, exercidas à exclusividade, a de “resolver” 
entre outros atos internacionais, sobre “as convenções”.  
Parecer:   
   O termo convenção, ao final do item V do art. 107, não respeita ao ato internacional propriamente 
dito, mas tem a índole de um contrato e por isso que não se insere na competência do Congresso 
Nacional.  
Não havendo conflito de competência, não há razão para a supressão pretendida através da 
Emenda.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:04340 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- a alínea b) do inciso III, do artigo 107 do anteprojeto deve ter a seguinte redação:  
Art. 107 - .............................  
III - ..................................  
b) - 1/3 dos Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República. 
Justificativa 
Pela redação do texto do anteprojeto, atribui-se ao Senado a competência para escolha de todos os 
Ministros do Tribunal de Contas da União. 
Ocorre no entanto, que o inciso II do artigo 144 atribui ao Congresso Nacional a competência para 
escolha de 2/3 dos Ministros do mesmo Tribunal de Contas da União. 
Os dispositivos são conflitantes. 
Visando compatibilizá-los e adaptar o texto aos princípios do anteprojeto, deve ser esclarecido que a 
competência privativa do Senado Federal limita-se tão somente ao 1/3 dos Ministros indicados pelo 
Presidente da República, conforme disposto no inciso I do artigo 144 do anteprojeto. 
Parecer:   
   A alteração cogitada na Emenda para a alínea "b", do item III, do art. 107 é apropriada, exatamente 
a teor de evitar dúvida ou má percepção do exato alcance da competência a que corresponde o 
dispositivo.  
De fato, pelo disposto no art. 144,(I) do Anteprojeto, a competência do Senado para aprovar os 
nomes a serem indicados para o Tribunal de Contas da União se restringe ao terço da composição 
cuja indicação cabe ao Presidente da República, eis que os restantes dois terços são escolhidos pelo 
Congresso Nacional (art. 144,II). Assim, ao estabelecer o art. 107, em seu item III, alínea "b" que 
compete ao Senado privativamente a escolha dos Ministros desse Tribunal, essa competência não é 
ampla e há de se restringir ao terço indicado pelo Presidente da República. Por isso procede a 
modificação intentada através da Emenda que busca explicitar que essa competência é adstrita ao 
referido terço.  
Pela aprovação da Emenda. 
    
   EMENDA:04483 PREJUDICADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XI do art. 98 a seguinte redação:  
"XI - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixação da  
respectiva remuneração, ressalvado o disposto nos arts. 106, item V, e 107, item IX.' 
Justificativa: 
A remissão final está errada no texto: o item do art. 107 é o IX.  
Parecer:   
   Pela prejudicialidade.  
A remissão foi corrigida em errata publicada pelo Relator. 
    
   EMENDA:05290 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção IV - Art. 107 - Inciso V  
Art. 107 - Compete privativamente ao Senado Federal:  
..................................................  
V - autorizar, previamente, operações externas de natureza financeira, de interesse da  
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou de qualquer  
órgão, entidade ou sociedade de que participem, e decidir sobre o texto definitivo da convenção. 
Justificativa: 
Objetiva-se apenas dar redação mais clara ao dispositivo em tela, substituindo, no final no inciso, 
“decidir sobre os temos finais da convenção” por “decidir sobre o texto definitivo da convenção”.  
Parecer:   
   Tem razão o nobre Autor da emenda. As expressões "termos finais" antecedendo a expressão 
"convenção" são inexatas para definir o fato pretendido. A decisão do Senado, "in casu", incide sobre 
o texto definitivo da convenção. A expressão "termo final" tem, aliás, outro significado diferente, 
notadamente na linguagem jurídica, pois, nesta, significa o último dia de um prazo determinado.  
Pela aprovação da emenda. 
    
   EMENDA:05291 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção IV - Art. 107 - III  
"Art. 107 - Compete privativamente ao Senado Federal:  
..................................................  
"VIII - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do  
Procurador Geral da República, antes do término de seu mandato." 
Justificativa 
A Comissão de Valores Mobiliários desempenha relevantes funções na área de mercado de capitais, 
o que requer independência de seus dirigentes em relação ao Poder Executivo, assim também como 
o Banco Central do Brasil, cujos administradores devem ser nomeados pelo Presidente da República, 
após aprovação pelo Senado Federal, e ter garantido o exercício de seu mandato pelo prazo que for 
estabelecido em lei. 
Parecer:   
   Procede a correção sugerida. De fato "termo de investidura" é, como assinala o nobre Autor da 
Emenda, designativo de ato de posse e o que quer significar o dispositivo, com a expressão objeto de 
substituição, é o termo final do mandato, isto é, o último dia a que corresponde o exercício do 
encargo.  
Pela aprovação da emenda, para adotar a redação nela proposta. 
    
   EMENDA:05305 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
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Título V - Capítulo I - Seção IV - Art. 107 -  
Parágrafo Único  
Texto  
Parágrafo Único. "Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do  
Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois  
terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, paro o  
exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis." 
Justificativa: 
Objetiva-se, ao se substituir a expressão constante do final do parágrafo “sem prejuízo da ação da 
justiça” por “sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis”, conferir maior precisão técnica ao 
texto do dispositivo.  
Parecer:   
   Pela aprovação. A correção proposta confere maior precisão do texto. 
    
   EMENDA:05307 PREJUDICADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção II - Art. 98 - Inciso XI  
Texto  
Art. 98. ....................................  
XI - "criação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixação da respectiva  
remuneração, ressalvado o disposto nos Arts. 106, item V, e 107, item IX;” 
Justificativa: 
Por engano, a remissão constante do Art. 98, inciso XI, foi feita ao Art. 107, inciso VII ao invés de Art. 
107, item IX, assim, propõe-se a modificação acima.  
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, uma vez que a correção da remissão foi feita através de errata pelo relator. 
    
   EMENDA:05308 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção II - Art. 98 - Inciso XI - Seção III - Art. 106 - Inciso V.  
Texto  
Art. 98. ....................................  
XI - "criação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixação da respectiva  
remuneração, ressalvado o disposto nos Arts. 106, item V, e 107, item VII;  
Art. 106. ..................................  
V - "dispor sobre a criação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e  
fixação da respectiva remuneração. 
Justificativa: 
Visa a suprimir a expressão “transformação” dos dispositivos mencionados, que anula o princípio, 
consagrado no texto constitucional (art. 85), do acesso aos cargos públicos através de concurso, 
permitindo que o funcionário ingresse numa carreira de mais fácil acesso e através de transformação 
passe parra outra sem o especifico concurso público de provas.  
Parecer:   
   Pela rejeição. É Emenda que modifica o mérito das disposições que se pretende alterar. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 67  

 

    
   EMENDA:05311 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção IV - Art. 107 - VII  
Texto proposto  
"Art. 107. ..................................  
VII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada incidentalmente  
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal." 
Justificativa: 
A lei que o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional, por decorrência de representação, 
nos casos estabelecidos na Constituição (Art. 205, I, “e”), não precisa ser objetivo de suspensão pelo 
Senado. 
Apenas aquelas leis declaradas judiciais em curso, é que devem ser excluídas do mundo jurídico pelo 
Senado. 
Assim, a isenção do termo “incidentalmente” no dispositivo em tela tem por finalidade evitar duvidas a 
esse respeito.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Por inovatória do mérito das disposições. 
    
   EMENDA:05615 PREJUDICADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Artigo 98 - Inciso XI  
a) Suprima-se a expressão: "... transformação..."  
b) Modifique-se, ao final do dispositivo:  
"... e 107, Item IX; 
Justificativa: 
A transformação de cargos é um Instituto de direito administrativo de pessoal que pressupõe o desvio 
de função de cada servidor. Visa a corrigir uma situação individual, de fato. 
O instituído, anteriormente denominado “readaptação”, não é adequado ao propósito do Constituinte 
de prestigiar o concurso para provimento de cargos públicos. Trata-se de expediente que já se 
mostrou inconveniente, objetivos até de disposição em Atos Complementares estabelecendo a 
vedação de que se continuasse a sua aplicação pelos Estados e Municípios. Tais circunstancias 
desaconselham que a transformação de cargos venha a ganhar status constitucional. 
A referência ao artigo 107, inciso VII, é equivocada, pois a matéria é tratada no inciso IX daquele 
dispositivo.  
Parecer:   
   Pela prejudicialidade. A remissão foi corrigida em errata publicada pelo Relator. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:00144 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 108  
Suprima-se do Projeto:  
a) a letra e do item III  
A escolha do presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil sobre a sua exoneração. 
Justificativa: 
Parece-nos inadequado estabelecer competência ao Legislativo para escolher Dirigentes de órgãos 
da Administração Direta e Indireta. 
Especificamente no caso do Banco do Brasil, a norma constitucional se aprovada suprimiria relevante 
competência do Conselho de Administração, que abriga, inclusive, representante dos acionistas 
minoritários. 
Por outro lado, é de se lembrar que o Banco do Brasil é empresa de capital aberto, com ações 
negociadas em Bolsa, razão porque o texto constitucional poderia merecer justo questionamento de 
grande qualidade de acionistas e refletir negativamente na cotação de seus papeis. 
Como defesa da supressão uma pergunta: porque só o Banco do Brasil dentre as empresas de 
economia mistas? E a Petrobrás e a Cia Vale do Rio Doce e outras tantas. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão da letra "c" do item III do artigo 108 do Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização que trata da competência privativa do Senado da República para 
aprovar a escolha do presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil S.A.  
No que se refere à escolha dos membros da Diretoria do Banco Central do Brasil, não obstante os 
elevados propósitos do autor, a maioria dos Constituintes que examinaram a matéria nas fases 
anteriores da elaboração do Projeto inclinou-se por definir a instituição como autoridade monetária, 
justificando-se, portanto, a aprovação da escolha de seus dirigentes pela Câmara alta. Já no que 
tange ao Banco do Brasil S.A, entendemos cabíveis os argumentos do nobre Constituinte.  
Assim, por considerarmos que a Emenda contém aspectos que contribuem, efetivamente para o 
aperfeiçoamento do substitutivo que estamos elaborando, somos pelo seu acolhimento parcial. 
    
   EMENDA:00182 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 108, Parágrafo Único  
Exclua-se do parágrafo único, do art. 108, do Anteprojeto de Constituição, a expressão:  
"por oito anos" 
Justificativa: 
O monopólio da União sobre o petróleo há de ser integral, não se admitindo o privilégio constante no 
art. 43 da Lei 2004/53. 
Daí a autorização à União para desapropriar aquelas refinarias, com a justa indenização aos 
proprietários.  
Parecer:   
   O projeto atende o pretendido pela emenda, pois agrava o tempo de inabilitação constante do texto 
constitucional vigente (parágrafo único, art. 42). 
    
      
   EMENDA:00193 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 69  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 100, inciso I  
EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 108  
Suprime-se o inciso I do artigo 100, e acrescente-se ao art. 108 o seguinte inciso:  
Inciso - resolver, definitivamente, sobre tratados, convenções, acordos e atos  
internacionais celebrados pelo Presidente da República, bem como todos os demais instrumentos  
que vinculem o País externamente a qualquer título, ainda que complementares ou  
regulamentadores de outros já ratificados. 
Justificativa: 
A intensidade é o crescente vulto que assumem as questões externas, seja de ordem política, 
econômica, militar ou social, estão a demandar a agilização dos mecanismos relativos e decisão 
sobre os atos de qualquer natureza, firmados pelo Presidente da República, vinculando o País na 
ordem intencional.  
O Senado Federal é tradicionalmente competente para apreciar a indicação dos nomes para o 
exercício das Chefias de Missões Diplomáticas de caráter permanente. Na qualidade de órgão 
representativo dos Estados membros, cabe-lhe, com exclusividade, opinar sobre tão relevante 
assunto de interesse da política externa. Entendemos que, a exemplo do que ocorre em outros 
estados federados, à Câmara Alta deve ser atribuída, privativa e exclusivamente, a missão de opinar, 
em definitivo, sobre os compromissos externos consubstanciados em tratados, convenções ou atos 
de qualquer espécie. 
A inovação ora apresentada tem o mérito, além de introduzir maior flexibilidade e rapidez no 
processamento das Mensagens Presidenciais envolvendo tais assuntos, evita a possível solução de 
continuidade no trato da política externa que inevitavelmente adviria todas as vezes que a Câmara 
dos Deputados fosse dissolvida na forma do Parlamentarismo proposto.  
Parecer:   
   A Emenda pretende incluir na competência do Senado da República o exame dos atos, tratados, 
convenções e acordos internacionais celebrados pelo Presidente da República e ainda, ampliar tal 
competência para incluir textos complementares de acordos já firmados, implicando em alteração do 
disposto no artigo 100, I, combinado com o artigo 11, do Projeto de Constituição.  
No sistema constitucional brasileiro, a competência para aprovação definitiva dos atos em questão 
tem sido sempre atribuição exclusiva do Congresso Nacional, como representante do Povo e da 
Federação.  
Assim, não obstante os elevados propósitos que inspiram o seu Autor, somos pela rejeição da 
Emenda. 
    
   EMENDA:00268 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado: Art. 108, Parágrafo Único  
Exclui-se do parágrafo único, do art. 108, do Anteprojeto de Constituição, a expressão:  
"por oito anos"  
Admitir-se a condenação das autoridades nomeadas no art. 107, por suas altas e graves  
responsabilidades, é estarmos diante de caso que exige a sua eliminação da vida pública. O  
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princípio deve, pois, ter mais rigor, para lembrar-lhes que o mal feito à nação não lhe  
permitirá, jamais, fazer o bem ao povo. 
Justificativa: 
Admitir-se a condenação das autoridades nomeadas no art. 107, por suas faltas e graves 
responsabilidades nomeadas no art. 107, por suas altas e graves responsabilidades, é estamos 
diante de caso que exige a sua eliminação de vida pública. O princípio deve, pois, ter mais rigor, para 
lembrar-lhes que o mal feito à nação não lhe permitirá, jamais, fazer o bem ao povo.  
Parecer:   
   O projeto atende o pretendido pela emenda, pois agrava o tempo de inabilitação constante do texto 
constitucional vigente (parágrafo único, art. 42). 
    
   EMENDA:00413 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Dispositivos Emendados: Art. 54, inciso XII, alínea "d", incisos XIII e XIV; Art. 99 inciso  
VIII; Art. 108 incisos III e V; Art. 187 inciso VII, Art. 189 caput; Art. 192 inciso I; Art. 196,  
§ 2o. inciso I; Art. 20 inciso I alíneas "b" e "c"; Art. 229 § 2o.; Art. 23 inciso IV; e Art. 235  
§ 2o.; Art. 255 caput.  
Suprima-se dos dispositivos acima mencionados do projeto de Constituição as expressos: "ou dos  
Territórios", "e dos Territórios", "dos Territórios", "e Territórios", "e os Territórios",  
"dos governadores dos Territórios" 
Justificativa: 
Todos os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto. Buscamos com essa emenda 
suprimir do Texto do Anteprojeto qualquer referência a Territórios Federais, compatibilizando com o 
disposto nos Artigos 49, § 3º e 446; bem como com o espírito democrático que deve prevalecer na 
futura Constituição que desenhará um novo federalismo baseado numa Federação onde as Unidades 
competentes sejam isonômicas. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
    
   
   EMENDA:01835 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ANTE-PROJETO:  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17  
Emenda: "Suprime-se a letra "b" do art. 108, item III". 
Justificativa: 
Não se justifica a permanência da letra "b" do Art. 108, em seu item III, por confrontar-se com o 
dispositivo existente no mesmo Anteprojeto, Art. 145. 
Existem entre ambos diferenças de forma e de mérito. Nenhuma, nem outra, caminham na direção do 
fortalecimento do Poder Legislativo. 
Trata-se de definir processo de indicação para Membros dos Tribunais de Contas, que configuram 
com clareza prerrogativa do Legislativo. 
Parecer:   
   Não subsiste o apontado conflito entre as normas consignadas nos artigos 108 e 145 do projeto. 
    
   EMENDA:02623 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 108, inciso III, alínea "e".  
Suprima-se do artigo 108, inciso III, alínea "e", a seguinte expressão:  
"e deliberar sobre sua exoneração". 
Justificativa: 
Trata-se de excesso de interferência do Congresso Nacional na política monetária e financeira. 
Aprovar a escolha já me parece suficiente, principalmente no regime de gabinete. 
Parecer:   
   A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. 
    
   EMENDA:02626 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 108.  
Substitua-se no artigo 108, parágrafo único, a expressão "por oito anos", pela expressão  
"por cinco anos". 
Justificativa: 
Trata-se dar à pena de inabilitação a mesma duração da prevista para o cargo do Presidente da 
República, fórmula já consagrada na nossa tradição política.  
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:03146 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 99, inciso XI  
Suprima-se a expressão "ressalvado o disposto nos Arts. 107, item V, e 108, item IX", do inciso  
XI do Art. 99 do projeto. 
Justificativa: 
Além de seu evidente engano, ao referir-se ao inciso VII, ao invés de IX, a ressalva que o dispositivo 
propõe comete â Câmara dos Deputados e ao Senado Federal o poder supremo de decidir acerca de 
seu quadro funcional, mediante Projeto de Resolução que crie, transforme ou extingue cargos e fixe 
sua respectiva remuneração.  
Trata-se de privilegio face aos demais Poderes da República, que carecem de apresentação de 
Projeto de Lei para atingir esse objetivo.  
Parecer:   
   Parecer favorável por entendermos lógica a sugestão do nobre autor.  
   EMENDA:03198 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 108, inciso IX  
O inciso IX do artigo 108 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 108 - ..................................  
IX - Propor projetos de lei que disponham sobre a criação, transformação ou extinção de  
cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração. 
Justificativa: 
Não se pode admitir tratamento privilegiado ao Legislativo no que se refere a seus cargos, empregos 
e funções, quando os demais Poderes dependem de Projetos de Lei para o atendimento a esse 
objetivo.  
A presente Emenda visa a, primeiramente estabelecer os limites quando às disposições acerca do 
quadro de pessoal dos três Poderes, de modo igualitário, em segundo lugar, possibilitar também ao 
Senado Federal transformar cargos, empregos e funções, à semelhança da Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:03427 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
incluir no inciso III do art. 108 do Projeto do Relator a seguinte alínea  
e) dois membros para o Conselho da República. 
Justificativa: 
A emenda visa adequar o dispositivo que trata da competência do Senado Federal, com o inciso III do 
artigo 162 do anteprojeto. 
Parecer:   
   A presente emenda, não se ajusta com o entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização.  
Assim, pela sua rejeição. 
    
   EMENDA:04048 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DO RELATOR  
Eliminem-se do art. 108, V, in fine, as expressões:  
"e decidir sobre o texto definitivo da convenção" 
Justificativa: 
O art. 108, V compõe, com os quatro que lhe procedem e os quatro que sucedem, o elenco de 
competências do Senado Federal. Ocorre que, por tradição e o próprio projeto o afirma ante, 
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elencando entre as competências do Congresso Nacional, exercitadas à exclusividade, a de 
“resolver” entre outros atos internacionais, sobre “as convenções”.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
    
   EMENDA:04075 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- a alínea d), inciso II do artigo 107 do projeto do Relator deve ter sua redação acrescida  
nos termos abaixo.  
- suprimir o inciso VII do artigo 108 do projeto:  
"Art. 107 - .................................  
III -...........................  
d) - a indicação e a exoneração de ofício, do Procurador Geral da República." 
Justificativa: 
Não é juridicamente defensável que o órgão que nomeia e indique alguém para o exercício de um 
cargo ou função, não seja o mesmo que o destitua.  
No caso do projeto, caberia à Câmara dos Deputados aprovar a indicação do Procurador-Geral da 
República, e ao Senado Federal a sua exoneração. 
Essa duplicação de competência sobre a mesma função, além da incompatibilidade jurídica, poderá 
levar a conflitos entre as duas casas do Congresso e a insegurança ao ocupante da Função.  
Como a Comissão de Sistematização deve compatibilizar disposições contraditórias, é de se atribuir à 
Câmara dos Deputados não só, o poder para indicar, mas também para exonerar o Procurador-Geral 
da República.  
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
    
   EMENDA:04168 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: Art. 108, inciso III, letra "e"  
A letra "e", do inciso III, do art. 108, do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 108 - ..................................  
III - ......................................  
e) do Presidente do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil. 
Justificativa: 
A Emenda tem por objetivo restaurar o texto da letra “e”, do inciso III, do art. 10, da redação final do 
anteprojeto da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, alterada no 
anteprojeto de Constituição, em desacordo com o § 1º do art. 19 do Regimento Interno da Assembleia 
Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, tendo em vista a solução adotada no Substitutivo. 
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   EMENDA:04440 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 108  
Inclua-se no art. 108 do anteprojeto, o seguinte inciso:  
Art. 108 - ..................................  
............................................  
V - autorizar, previamente, operações externas de natureza financeira, de interesse da  
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou de qualquer  
órgão, entidade ou sociedade de que participem, quando forem ultrapassados os limites fixados de  
acordo com o inciso VI. 
Justificativa: 
Uma vez que o inciso VI do Art. 108 determina que o Senado Federal fixará, por proposta do 1º 
Ministro, os limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e dos 
Municípios, não faz sentido subverter novamente à sua aprovação cada operação, enquanto dentro 
desses limites. Ademais, essa exigência provocaria um enorme emperramento da máquina 
administrativa, tornando-a inadministrável nesse setor que exige agilidade.  
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
    
   EMENDA:04441 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 108  
Inclua-se no art. 108 do anteprojeto, o seguinte inciso:  
Art. 108 - ..................................  
............................................  
VI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante da  
dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Justificativa: 
Para ficar coerente com o inciso V do Art. 108. 
Parecer:   
   A presente emenda, não se ajusta com o entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização.  
Assim, pela sua rejeição. 
    
   EMENDA:04706 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.)  
Dê-se ao inciso VIII do art. 108, do Projeto do Relator da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação, suprimindo-se, em consequência, a alínea "d", do inciso III, do art. 107.  
"VIII - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a indicação do Procurador-Geral da  
República, bem como a sua exoneração, de ofício, antes do término de seu mandato;" 
Justificativa: 
Não nos parece adequado que o Procurador-Geral da República tenha sua indicação aprovada pela 
Câmara dos Deputados e sua exoneração antes do término do mandato, aprovada pelo Senado 
Federal, como prevê o Anteprojeto. Melhor seria que ambas as competências fossem de uma única 
Casa Legislativa, dando-se preferência ao Senado, em vista de suas funções de representação da 
Federação. 
Além disso, a emenda corrige a expressão final do inciso que era, originariamente: “antes do termo 
de sua investidura”. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
    
   EMENDA:04913 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva e Modificativa  
Modifique-se no Título V - Capítulo I - Seção II o Art. 99 XV, e na Seção IV o Art. 108 III -  
Alíneas "c", "d" e "e" e no Capítulo II - Seção II o art. 158 III -  
Acrescente-se ao Título V - Capítulo III uma Seção VI com um art. 187.  
Capítulo I - Seção II  
"Art. 99 - ...........................  
XV - normas gerais sobre matéria financeira, cambial, monetária e creditícia".  
Capítulo I - Seção IV  
"Art. 108 - .................................  
III –..................................... 
a) ......................................  
b) ......................................  
c) dos Governadores de Territórios;  
d) membros dos órgãos autônomos e deliberar sobre a sua exoneração."  
IV - ..................................  
[...] 
Justificativa: 
Atualmente, questões relacionadas a câmbio, crédito e moeda exigem rápidas soluções e por esse 
motivo não podem estar sujeitas aos procedimentos legislativos tradicionais.  
Assim, aqui no Brasil, como em outros países, órgãos mais ágeis, vinculados ao Poder Executivo, 
vem desempenhando o poder regulamentar e de polícia concernentes a tais funções. Entre estes 
órgãos destacam-se o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e a Comissão de 
Valores Mobiliários. 
Todavia, em geral as Constituições são omissas quanto a existência de tais órgãos. 
Por messe motivo, propõe-se a criação de uma nova seção no Capítulo do “Executivo”, onde são 
delineadas as linhas básicas dessas instituições, suas atribuições, nomeação e mandato de seus 
dirigentes.  
Nessas condições, tornou-se necessário modificar o inciso XVI do Art. 99, que atribuía ao Congresso 
Nacional funções normativas sobre câmbio, moeda, e instituições financeira (crédito), para, em 
substituição, conferir-lhe o poder de baixar normas gerais sobre tais assuntos, reservando-se aos 
órgãos autônomos o poder regulamentar. Do mesmo modo, há que se modificar os Art. 108, III, 
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alíneas, “c”, “d” e “e”, bem como o Art. 158, inciso III para torna-los compatíveis com o Art. 187 
acrescentando, e, assim, substituir a remissão às diversas instituições, que já são órgãos autônomos 
– Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil – pela nomenclatura genérica adotada.  
   Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
    
   EMENDA:04915 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção III - Art. 108  
- inciso III - alínea e Capítulo II - Seção I -  
Art. 158 - Inciso III  
Art. 108 - ................................  
III - .....................................  
e, dos presidentes e diretores do Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e da Comissão de  
Valores Mobiliários e deliberar sobre a sua exoneração, garantindo-se aos dirigentes dos  
últimos dois órgãos o exercício do mandato que for estabelecido em lei.  
Art. 158 - ............................  
III - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Superiores, os Chefes de missão diplomática de  
caráter permanente, os Governadores de Territórios, os membros do Conselho Monetário  
Nacional, os Presidentes e Diretores do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da Comissão  
de Valores Mobiliários. 
Justificativa: 
A Comissão de Valores Mobiliários desempenha relevantes funções na área de mercado de capitais, 
o que requer independência de seus dirigentes em relação ao Poder Executivo, assim também como 
o Banco Central do Brasil, cujos administradores devem ser nomeados pelo Presidente da República, 
após aprovação pelo Senado Federal, e ter garantido o exercício de seu mandato pelo prazo que for 
estabelecido em lei. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, tendo em vista a solução adotada no Substitutivo. 
    
   EMENDA:04940 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção IV - Art. 108 - VII  
Texto proposto  
"Art. 108. ..................................  
VII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada incidentalmente  
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal." 
Justificativa: 
A lei que o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional, por decorrência de representação, 
nos casos estabelecidos na Constituição (Art. 201, I, “e”), não precisa ser objeto de suspensão pelo 
Senado.  
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Apenas aquelas leis declaradas inconstitucionais, incidentalmente, isto é, em processos judiciais em 
curso, é que devem ser excluídas do mundo jurídico pelo Senado. 
Assim, a inserção do termo “incidentalmente” no dispositivo em tela tem por finalidade evitar dúvidas 
a esse respeito.  
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
    
   EMENDA:05050 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se parte do artigo 108, dando nova redação à Secção V do Senado Federal.  
Art. 108 ....................................  
I - ........................................  
............................................  
III - ......................................  
A) Suprimido  
VII - Suprimido..............................  
Parágrafo Único - Suprimido. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
    
   EMENDA:05345 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprimir o item V, do Artigo 107 e o IX, do Artigo 108 
Justificativa: 
Em razão da emenda aditiva ao Artigo 105, apresentada em Plenário.  
Parecer:   
   As redações dos artigos 107, inciso V, e 108, inciso IX, são complementares ao texto do artigo 105.  
Pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:05842 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso I do Artigo 100  
EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 108  
Suprime-se o Inciso I do Artigo 100, e acrescente-se ao Artigo 108 o seguinte inciso:  
Inciso - resolver, definitivamente, sobre tratados, convenções, acordos e atos  
internacionais celebrados pelo Presidente da República, bem como todos os demais instrumentos  
que vinculem o País externamente a qualquer título, ainda que complementares ou reguladores de  
outros já ratificados. 
Justificativa: 
A intensidade é o crescente vulto que assumem as questões externas, seja de ordem política, 
econômica, militar ou social, estão a demandar a agilização dos mecanismos relativos e decisão 
sobre os atos de qualquer natureza, firmados pelo Presidente da República, vinculando o País na 
ordem intencional.  
O Senado Federal é tradicionalmente competente para apreciar a indicação dos nomes para o 
exercício das Chefias de Missões Diplomáticas de caráter permanente. Na qualidade de órgão 
representativo dos Estados membros, cabe-lhe, com exclusividade, opinar sobre tão relevante 
assunto de interesse da política externa. Entendemos que, a exemplo do que ocorre em outros 
estados federados, à Câmara Alta deve ser atribuída, privativa e exclusivamente, a missão de opinar, 
em definitivo, sobre os compromissos externos consubstanciados em tratados, convenções ou atos 
de qualquer espécie. 
A inovação ora apresentada tem o mérito, além de introduzir maior flexibilidade e rapidez no 
processamento das Mensagens Presidenciais envolvendo tais assuntos, evita a possível solução de 
continuidade no trato da política externa que inevitavelmente adviria todas as vezes que a Câmara 
dos Deputados fosse dissolvida na forma do Parlamentarismo proposto.  
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:06975 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados:  
Artigo 49, § 2o. e 5o.; artigo 54, incisos XII, alínea "d", XIII, XIV e XXIII, alínea "O"; Capítulo V 
(título); Artigo 70 e seus parágrafos; Artigo 97 § 3º; Artigo 99, inciso VIII; artigo 108, inciso III 
alínea "d"; Artigo 112, inciso I; Artigo 158, inciso III; Artigo 187, inciso VII; Artigo 193, § 1o.; 
Artigo 201, inciso I, alínea "b" e "c"; artigo 205, inciso I, alínea "d", inciso II, alínea "a" e "b" e inciso III, 
Artigo 209 § 3o.; Artigo 210, parágrafo único. Artigo 218; Artigo 221 parágrafo único; seção IX (título 
ou cabeçalho); Artigo 229, § 2o.; Artigo 231, inciso IV; Artigo 254, Artigo  
260; e Artigo 378, parágrafo 3o..  
Suprima-se dos dispositivos do Projeto de Constituição mencionados o seguinte:  
1 - Do artigo 49 os parágrafos 2o. e 5o.;  
2 - Do artigo 54 inciso XII alínea "d" as expressões "OU DOS TERRITÓRIOS;"  
Inciso XIII e XIV as expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
Inciso XXIII, alínea "o" as expressões "E DOS TERRITÓRIOS; ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
DOS TERRITÓRIOS;"  
3 - Do capítulo V (cabeçalho ou título) ; as expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
4 - Todo o artigo 70 e seus parágrafos;  
5 - Do artigo 97, o parágrafo 3o.;  
6 - Do artigo 99, inciso VIII as expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
7 - Do artigo 108, inciso III, alínea "d" as expressões "DOS GOVERNADORES DOS TERRITÓRIOS;"  
8 - Do artigo 112, inciso I, as expressões "GOVERNADOR DE TERRITÓRIO, ...DE TERRITÓRIO;"  
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9 - Do artigo 158, inciso III, as expressões "OS GOVERNADORES DE TERRITÓRIOS;"  
10 - Do artigo 187, inciso VII, as expressões "E TERRITÓRIOS;"  
11 - Do artigo 193, § 1o. as expressões "E TERRITÓRIOS;"  
12 - Do artigo 201, inciso I, alíneas "b" e "c" as expressões "E TERRITÓRIOS" e "E 
OS TERRITÓRIOS"  
13 - Do artigo 205 inciso I, alínea "d", inciso II alíneas "a" e "b" e inciso III, as expressões "E 
TERRITÓRIOS"  
14 - Do artigo 209, § 3o., as expressões "OU TERRITÓRIOS;"  
15 - Do artigo 210 o parágrafo único  
16 - Do artigo 218, as expressões "OS TERRITÓRIOS;" 
17 - Do artigo 221, o parágrafo único;  
18 - Da seção IX capítulo IV, Título V (Cabeçalho ou Título), as expressões "E DOS TERRITÓRIOS"  
19 - Do artigo 229, § 2o. as expressões "E DOS TERRITÓRIOS"  
20 - Do artigo 231, inciso IV, as expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
21 - Do artigo 254, "caput"" as expressões "DOSTERRITÓRIOS;"  
22 - Todo o artigo 260;  
23 - Do artigo 378, § 3o., as expressões  
"ORGANIZARÁ E FINANCIARÁ OS SISTEMAS DE ENSINO DOS TERRITÓRIOS E;" 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Pela rejeição uma vez que foi considerado necessário manter os territórios como integrantes da 
União. 
    
   EMENDA:06984 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Art. 108, inciso III alínea "d";  
Suprima-se do Projeto de Constituição do  
Artigo 108, inciso III, alínea 'd' as expressões 'dos Governadores dos Territórios'. 
Justificativa: 
1 - O parágrafo 3º do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, quando 
de maneira explícita estabelece que "OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI, 
SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM 
NOVOS ESTADOS... " 
2 - Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como pretende o § 5º 
do citado Artigo do Projeto,  
3 - Por outro lado, o Art. 441 do Projeto de Constituição transforma os Territórios de Roraima e 
Amapá em Estados;  
4 - O único Território Federal restante, Fernando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de 
Pernambuco do qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela Nova Carta 
Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as Unidades Federadas tenham direitos iguais;  
5 - Assim, escrevendo uma constituição moderna, propomos a extinção da figura de Território 
Federal, razão pela qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda referência a Territórios. 
Parecer:   
   Não pode a Constituinte ignorar, no presente, a existência de Território que, provavelmente, no 
futuro, será anexado a Estado.  
Pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:07101 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Suprima-se o item XII, do art. 100, incluindo-se a matéria no item VIII, do art. 108, renumerando-se os 
itens seguintes:  
"Art. 108. ................................  
VIII Suspender, total ou parcialmente, a vigência de atos normativos da Administração  
Pública Federal, direta ou indireta, que exorbitarem do poder regulamentar ou dos limites  
da delegação legislativa". 
Justificativa: 
Deslocamos da competência do Congresso Nacional para a privativa do Senado Federal, ampliado e 
definindo melhor a abrangência do chamado VETO LEGISLATIVO que tem como principal objetivo a 
salvaguarda do princípio da legalidade. A matéria resultou de emenda da minha autoria, com 
alterações que, data vênia, pioraram o texto primitivo, que se quer restabelecido.  
São comuns as práticas de administradores que, a título de regulamentar normas legais, legislam 
agredindo-as. Praticam atos sem condições de eficácia ou sustentação jurídica. 
Neste caso, muito mais rapidamente e como efeito imediato e aplicação geral, pode o Senado 
Federal, através de resolução, suspender a vigência da norma, sem se precisar usar do recurso 
judicial.  
A ação encontra respaldo na própria função fiscalizadora do Poder Legislativo, que sempre merece 
aprimorada, ao lado de abrir aos representados a oportunidade de colaborar no cumprimento das leis, 
denunciado aos seus representantes as suas transgressões.  
Parecer:   
   A Emenda proposta objetiva deslocar para a competência do Senado da República, ampliando-o, o 
chamado VETO LEGISLATIVO.  
Não obstante os elevados propósitos do Eminente Constituinte, a matéria consubstanciada na 
presente Emenda conflita com a sistemática geral adotada pelo Projeto, e com a proposta acolhida 
pela maioria dos Constituintes que a examinaram, em fases anteriores da elaboração do presente 
Projeto de Constituição.  
Por este motivo, somos pela sua rejeição. 
    
   EMENDA:07180 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à alínea e, inciso III do art. 108:  
Art. 108 -...................  
III - .....................  
e) dos presidentes do Banco Central do Brasil, do Banco do Brasil S/A, do Banco Nacional  
de Desenvolvimento Econômico e Social e da Caixa Econômica Federal, e deliberar sobre a sua  
exoneração. 
Justificativa: 
Mais importante do que simples diretores do Banco Central, eis que dispõem de mecanismos muito 
mais amplos para influir na economia do País, são os presidentes do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Caixa Econômica Federal (CEF). Daí a exclusão 
daqueles, optando, ao mesmo tempo, pela sujeição da escolha destes a prévia aprovação pelo 
Senado da República. 
Parecer:   
   Data máxima vênia do eminente Autor, seria inconveniente elastecer o número de órgãos públicos 
cujas diretorias ficassem sob controle do Legislativo, daí que, levando em conta a tendência da 
maioria da Comissão, nosso parecer é pela rejeição da emenda. 
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   EMENDA:07570 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Suprimido: inciso VIII, do Art. 108.  
Suprima-se o inciso VIII do Art. 108. 
Justificativa: 
Já propusemos Emenda que concentra nas mãos da Câmara Federal o poder de nomear e exonerar 
o Procurador-Geral da República. 
Não há porque manter descentralizados poderes (nomear e exonerar) em órgãos distintos, pois estar-
se-ia distante de um convite ao conflito, na hipótese de que a Câmara estivesse satisfeita com o 
trabalho do Procurador-Geral; enquanto o Senado, não.  
Parecer:   
   As finalidades da emenda contrariam a orientação dada ao projeto. 
    
   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. 108. Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de  
Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles;  
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da  
República, nos crimes de reponsabilidade,  
III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a escolha dos  
titulares dos seguintes cargos, além de outros que a lei determinar;  
a) de magistrados, nos casos determinados pela Constituição;  
b) um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República;  
c) dos membros do Conselho Monetário Nacional;  
d) dos Governadores de Territórios;  
e) do presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil e do Presidente do Banco do Brasil.  
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos  
Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente;  
V - autorizar previamente operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos  
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou de qualquer órgão, entidade ou  
sociedade de que participem, e decidir sobre o texto definitivo da convenção;  
VI - fixar, por propostas do Presidente da República, limites globais para o montante da  
dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios;  
VII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por  
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  
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VIII - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do  
Procurador Geral da República, antes do término de seu mandato;  
IX - dispor sobre a criação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e  
fixação da respectiva remuneração;  
Parágrafo único. Nos casos previstos nos itens I e II, funcionará como Presidente e do  
Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois  
terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o  
exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.  
[...] 
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, assinalados preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora.  
É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capitulo do Poder Legislativo. 
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos 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 constituição par a modernização dos Poderes da União.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda está em parte aproveitado no Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:07861 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Nos termos do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte, dê-se a seguinte redação ao  
inciso V, do Art. 108:  
Autorizar e aprovar empréstimos, operações e obrigações de qualquer natureza, contraídas ou  
garantidas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, pelas  
entidades de sua administração indireta ou sociedade sob o seu controle, os quais só  
vigorarão a partir da data de sua aprovação.  
§ 1o. - A competência de que trata o item I, deste artigo, é indelegável e não é permitida a  
autorização genérica e antecipada, ainda que sob certas condições e dentro de certos limites.  
§ 2o. - Os Estados e os Municípios, antes de obter a aprovação do Senado, devem submeter o  
pedido às Assembleias Legislativas ou Câmaras Municipais respectivas, às quais se aplica o  
disposto no parágrafo anterior. 
Justificativa: 
A experiência brasileira dos últimos anos tem comparado a inconveniência de se permitir ao 
Executivo a celebração de compromissos, sobretudo financeiros, sem a audiência do Congresso 
Nacional. O endividamento externo do País assumiu proporções assustadoras e as consequências 
para a política interna são imprevisíveis. Vive o Brasil uma situação sem precedentes. Sem recursos, 
o Governo sacrifica os contribuintes com pesados impostos e duras medidas. As constantes ameaças 
de desobediência coletiva ao a tônica do momento que vivemos. Nos Estados e nos Municípios a 
situação não é diferente. O endividamento público, em todos os níveis, assume proporções 
assustadoras. O Brasil está em estado de pré-insolvência. É necessário estabelecer medidas que 
impeçam a prática de atos que, sem aprovação do órgão que representa a soberania popular,, 
tenham reflexos na vida e no bolso dos cidadãos.  
Se é verdade que os Poderes devem ser independentes e harmônicos, não é menos certo que essa 
divisão só funciona, realmente, mediante o estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, 
em que um Poder limite e fiscalize a ação dos outros. O Executivo, por meio de interpretação de 
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normas das últimas Constituições, tem procurado fugir ao controle do Legislativo, tem evitado 
submeter ao Congresso o texto de certos atos, com graves prejuízos para o povo, titular do Poder. 
Para evitar tais interpretações, propomos, numa redação abrangente, a necessidade de audiência do 
Senado para que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ou entidades da Administração 
indireta, ou sociedade sob seu controle, possam contrair ou garantir empréstimos, operações e 
obrigações de qualquer natureza.  
Por último, para impedir que o Senado se furte à apreciação concreta e individualizada de cada ato, 
sugerimos se declare indelegável a competência que lhe foi conferida pela Constituição. 
Esperamos, com isso, restaurar uma das prerrogativas do Poder Legislativo e, dessa forma, permitir 
que o Poder seja, realmente, exercido no interesse do povo.  
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva ampliar a competência privativa do Senado Federal relativamente às 
operações de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, a fim de incluir as operações internas; estabelece a indelegabilidade de tal competência 
e veda a concessão de autorização genérica; e determina a obrigatoriedade de os Estados e 
Municípios obterem aprovação das respectivas Assembleias e Câmaras previamente à aprovação 
do Senado.  
De início, cabe ressaltar ser de tradição do processo Constitucional brasileiro a observância do 
princípio de indelegabilidade das competências privativas ou exclusiva. A matéria está prevista, no 
Projeto de Constituição, em seu artigo 130, parágrafo 1o.  
Assim, quanto ao parágrafo 1o. da Emenda em exame, consideramo-lo satisfeito.  
Quanto aos demais, não obstante os elevados propósitos dos Nobres Constituintes, a matéria conflita 
com a sistemática adotada no Projeto de Constituição.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:08023 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO ARTIGO 108  
Acrescente-se o seguinte inciso no artigo 108:  
X - legislar, em caso de urgência, durante o período em que a Câmara estiver dissolvida, sobre  
todas as matérias de competência da União. 
Justificativa: 
A emenda objetiva o papel do Senado, fortalecendo, por isso mesmo, a Federação, atribuindo-lhe 
funções decisivas e relevantes, na linha de sistemas parlamentares federais – como o alemão – ou 
regionais, como o italiano.  
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:08073 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente inciso ao Artigo 108  
O Artigo 108 passa a ter o inciso X, com a seguinte redação:  
Art. 108 - .............................. 
X - aprovar a venda de armamento bélico a países estrangeiros. 
Justificativa: 
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A venda de armamento bélico para países estrangeiros vem se tonando uma rendosa fonte de receita 
para o Brasil. A despeito disso, entendemos que os conceitos pacifistas expostos nesta Constituição 
devem gerar um cuidado maior nessas vendas, a fim de impedir que a busca de divisas não 
transforme o país em agente de proliferação de conflitos armados, pelo fornecimento indiscriminado 
de armamento. Pela nossa proposta, caberia ao Senado aprovar a venda, analisando implicitamente 
os interesses envolvidos.  
Parecer:   
   Face à supressão do dispositivo, pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:08346 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA  
Dê-se ao art. 108 a seguinte redação:  
Art. 108 - Compete privativamente ao Senado Federal:  
V - autorizar empréstimos, operações e obrigações de qualquer natureza, contraídas ou  
garantidas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, pelas  
entidades sob seu controle.  
§ 1o. - Nos casos previstos nos itens I e II, funcionará como Presidente e do Supremo Tribunal  
Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do 
Senado da República, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função 
pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.  
§ 2o. - A competência de que trata o item V deste artigo é indelegável e não é permitida a  
autorização genérica e antecipada, ainda que nas certas condições e dentro de certos limites. 
Justificativa: 
A alteração proposta visa a permitir maior controle do Senado sobre o endividamento público.  
Parecer:   
   A redação do inciso V do artigo 108 do Projeto é mais abrangente do que a sugerida pela Emenda. 
O parágrafo 1o. proposto corresponde ao parágrafo único do original. O texto do parágrafo 2o. da 
Emenda está implícito no inciso V emendado. 
    
   EMENDA:08603 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 108 do Projeto de Constituição, o seguinte item IV, renumerando-se  
os subsequentes:  
"IV - autorizar, por voto secreto, a criação de representação diplomática permanente." 
Justificativa: 
O Senado Federal se caracteriza como o fiel da balança federativa e participa da política 
internacional, pela aprovação dos Chefes de missão diplomática de caráter permanente. 
Ora, se ao Senado compete, previamente essa aprovação, por voto secreto, como admitir-se possa o 
Executivo criar, por decreto, sem prévia audiência nem ao Senado nem do Congresso Nacional, 
embaixadas no exterior? 
Ofende o simples bom senso - tanto quanto à lógica jurídica - que um poder se atribua competência 
exclusiva para criar representações diplomáticas permanentes no exterior, quando não pode, sem a 
prévia aprovação do Senado Federal, nomear os chefes dessas mesmas, missões. 
Assim é que estamos incluindo no Texto Constitucional em elaboração, a competência privativa do 
Senado Federal. 
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Parecer:   
   A proposição contraria critério adotado pelo Projeto. 
    
   EMENDA:08764 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o item VII do artigo 108. 
Justificativa: 
Estende-se que, declara inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão do Supremo Tribunal 
Federal, a suspensão da execução de qualquer lei se faz imediatamente, sendo necessária qualquer 
manifestação do Senado ou de outro Poder.  
Parecer:   
   O STF somente "declara" a inconstitucionalidade de lei. A suspensão de sua vigência, contudo, só 
se dará ao termo do processo, por determinação do Senado da República.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:08851 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Inclua-se no inciso IX do art. 108, entre a expressão "a criação" e a expressão "ou extinção",  
a palavra "transformação". 
Justificativa: 
Trata-se de compatibilizar a redação do inciso IX do art. 108, localizado na Seção denominada “Do 
Senado da República”, com a redação do inciso V do art. 107, localizada na Seção denominada “Da 
Câmara Federal”. 
Parecer:   
   Face à supressão do dispositivo, pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:09315 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescer o item III, letra "e", do art. 108, com o seguinte:  
"... Presidente e Diretores do BNDES." 
Justificativa: 
Trata-se da competência privativa do Senado Federal de aprovar, previamente, por voto secreto, a 
escolha dos titulares de determinados cargos. 
Nossa emenda aditiva pretende aumentar o rol mencionado, com o intuito de incluir-se naquele 
dispositivo as autoridades da área financeira e monetária, cuja nomeação deve depender também da 
aprovação prévia da Casa Alta do Parlamento. 
Não somente os dirigentes do Banco Central mas também o Presidente e Diretores do BNDES hão 
de obter, previamente, o placet do Senado. 
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Parecer:   
   A Emenda objetiva submeter à aprovação do Senado da República a escolha do presidente e 
diretores do BNDES.  
A proposta, não obstante os elevados propósitos que inspiram seu Autor, versa sobre matéria de 
natureza administrativa, pouco digna de figurar em texto constitucional.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:09331 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   A alínea "e" do inciso III do artigo 108 do Projeto passa a vigorar com a seguinte redação:  
"e) do Governador do Distrito Federal, do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento  
Econômico e Social - BNDES, do Secretário da Secretaria do Tesouro e do Secretário da  
Secretaria de Controle das Empresas Estatais - SEST, do Presidente da Comissão Nacional de  
Energia Nuclear, do presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil e do Presidente do Banco  
Central do Brasil, e deliberar sobre a exoneração." 
Justificativa: 
A aprovação prévia do Governador do Distrito Federal pelo Senado Federal é norma já descrita no 
artigo 42, inciso III, da vigente Carta Magna. Só deverá cair se houver mudança processo de escolha 
do Governador, caso em que a Constituinte incline pela equivalência do Distrito Federal com os 
Estados Membros da Federação. 
Dispensável discorrer "sobre as amplas atribuições do BNDES, banco de segunda linha e de 
tradicional fomento à expansão e diversificação industrial do País, mas, tal como já prevê o projeto, 
quanto à escolha do Presidente do Banco Central, não se deve atribuir poder de escolha que gere 
consequências, boas ou más, para mais de 130 milhões de pessoas. O mesmo se pode dizer dos 
membros do Conselho Monetário Nacional, também submetidos no Projeto à prévia aprovação do 
Senado da República. 
Quanto à prévia aprovação, pelo Senado, dos Secretários da SEST e Secretaria do Tesouro, trata-se 
de estabelecer aos indicados um respaldo que dimana da representação popular. As duas 
Secretarias são órgãos recentes na Administração Pública, com grandes responsabilidades na 
programação dos recursos públicos da união. 
Finalmente, não se pode deixar que a execução da política nuclear esteja a restrita às 
responsabilidades do Poder Executivo. 
A questão nuclear afeta não apenas a população atual, mas as gerações vindouras, sendo de 
estranhar que a melhor avaliação de seu principal responsável na Administração Federal escape a o 
processo constitucional consolidado. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva submeter à aprovação do Senado da República a escolha do Governador do 
Distrito Federal, do Presidente do BNDES, Comissão Nacional de Energia Nuclear, Banco Central e 
Banco do Brasil S.A., e dos Secretários do Tesouro e de Controle das Empresas Estatais.  
A proposta, a par de, em sua maioria, versar sobre matéria de natureza tipicamente 
infraconstitucional, conflita com os pontos de vista expressos pela maioria dos Constituintes que a 
examinaram em fases anteriores da elaboração do Projeto que estamos a estudar.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:10666 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 108  
Suprima-se o artigo 108 do Projeto de Constituição, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
A matéria disposta no artigo cuja supressão se propõe está subsumida na nova redação dada ao 
artigo 107, através de Emenda própria formalizada pelo signatário. Totalmente, pois, prejudicado o 
texto. 
Parecer:   
   Manteve-se o dispositivo emendado.  
Pela rejeição. 
      
   EMENDA:10780 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda de Plenário  
Ao Art. 108, item III, alínea "e", ofereço a seguinte redação:  
Art. 108 - ............................. 
III - ...................................... 
e) do Presidente e dos Diretores do Banco Central do Brasil, do Presidente do Banco do  
Brasil e do Presidente e Diretores do BNDES" 
Justificativa: 
O BNDES tem, incidentalmente, a mesma natureza de agência governamental do Banco do Brasil. 
Dele difere, contudo, no regime jurídico de condução dos negócios. 
Todavia, ambos executam políticas públicas e movimentam fundos públicos destinados ao 
entretenimento da ação governamental de apoio a atividades privadas que não lhes interessa, 
modernamente, exercer. 
Ao ministrarem dinheiros do contribuinte - já que o Governo não tem capital próprio, mas faz a 
gerência maior das poupanças públicas -, devem estar sujeitos ao rigoroso controle da Sociedade. 
Daí me parecer que o bom começo - a aprovação do Poder Legislativo, através da Casa dos Estados 
- viria ao encontro da necessidade de que o BNDES palmilhe caminhos transparentes: sujeite-se, 
continuamente à discrição do Povo que nos mandatou; e venha a colimar seus fins de eficácia. 
Aos que considerem invasão de esfera de um Poder por outro, diria que o próprio Governo, nos 
moldes deste Projeto, é exercido por delegação do Legislativo a seu Primeiro-Ministro. 
Parecer:   
   A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. 
    
   EMENDA:10825 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HARLAN GADELHA (PMDB/PE) 
Texto:   
   TÍTULO V - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E  
SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I - DO LEGISLATIVO  
SEÇÃO IV - DO SENADO DA REPÚBLICA.  
Propõe-se a supressão do INCISO VIII DO  
Artigo 108, por não ter cabimento em face ao contido no Artigo 230, §§ 1o. e 2o.  
Art. 108.  
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Suprime-se:  
INC : VIII - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do  
Procurador Geral da República, antes do término de seu mandato; 
Justificativa: 
Como é possível atribuir-se aos membros do Ministério Público independência e autonomia funcional, 
podendo o Procurador Geral da República ser exonerado de ofício pelo Senado da República antes 
mesmo do término do seu mandato? 
Independência quer dizer "estado ou condição de quem ou do que é independente, de quem ou do 
que tem liberdade ou autonomia". 
Autonomia é a liberdade de se governar por si mesmo. 
Ademais vale a pena citar a advertência brilhante em tese intitulada "O Ministério Público e a 
Constituição", do ilustre Promotor Público pernambucano, Dr. Cláudio José Ferreira de Melo em 
recente Congresso Nacional do Ministério Público. 
“Por outro lado o Ministério Público não tem a devida independência face que em várias situações 
está sujeito a 
"vontade política" dos governantes.  Basta que se indique a demissibilidade do Procurador Geral da 
República. A situação daqueles membros da instituição que se veem numa verdadeira "guerra sem 
mortes" quando entram em uma lista tríplice para promoção por merecimento e que dependa de ato 
administrativo discricionário do Governador do Estado, sendo muitas das vezes obrigados a 
recorrerem a políticos. Isso não pode mais continuar, sob pena de jamais termos uma Instituição 
independente e a quem cabe fiscalizar a lei e fazer punir os culpados, pois na pior das hipóteses, 
existirá uma dívida moral ou de amizade, pondo em risco os interesses do povo". 
Em face a todo o exposto e fundamentado acima só nos resta a esperança de ver suprimido tal 
dispositivo, pela certeza que temos em não acatar intromissões indevidas ao pleno funcionamento do 
Ministério Público, pois julgamos que só com a independência e autonomia funcional ampla, sem 
artifícios, como bem está previsto nos §§ 1º e 2º do Art. 230.restauram por completo a importância e 
o engrandecimento do Ministério Público no contexto da sociedade. 
Parecer:   
   Muito procedente a iniciativa do Constituinte.  
Ao Senado cabe aprovar ou rejeitar certos nomes escolhidos para o exercício de determinados 
cargos ou funções.  
Não convém, porém, atribuir-lhe o poder de destituição.  
Como argumenta o autor, não é possível atribuir-se aos membros do Ministério Público 
independência e autonomia funcional, se se atribui à Câmara Alta competência para destituir, de 
ofício, o Chefe do mesmo Ministério Público.  
Somente a independência e autonomia funcional, sem artifícios e sem subordinação política, 
asseguram ao Ministério Público o exercício pleno e eficiente de sua nobre missão de defensor da lei 
e dos interesses coletivos. 
    
   EMENDA:11271 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se § 2o. ao art. 108 do Projeto, renumerando para § 1o. o atual parágrafo único,  
com a seguinte redação:  
"A competência privativa do Senado Federal para aprovar empréstimos, operações ou acordos  
externos de qualquer natureza, aos municípios não se aplica aos casos em que sejam parte órgãos  
financeiros oficiais - estaduais ou federais -  
Ex.: Banerj, Banespa, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal etc." 
Justificativa: 
A Constituição de 1967, com a Emenda de 1969, atribui a competência privativa ao Senado Federal 
para, entre outras coisas, autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer 
natureza, de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ouvindo o Poder Executivo 
Federal. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 89  

 

Entendemos que a abrangência de tal dispositivo não se justifica mais, e por isso preconizados que, 
nos casos em que sejam parte órgãos financeiros oficiais, estaduais ou federais, os Municípios 
estarão a salvo de tal exigência para que possam contrair empréstimos, realizar operações ou 
acordos, concedendo-lhes, portanto, autonomia relativa. 
Somos de opinião que a administração municipal precisa ganhar mais velocidade, principalmente 
quando se sabe que, aprovada a proposta que ora submetemos à elevada apreciação da Assembleia 
Nacional Constituinte, os organismos financeiros oficiais deverão proceder a medidas acauteladoras, 
verificando, previamente; a situação econômico financeira do município antes de conceder-lhe um 
empréstimo. 
Dessa forma, o poder municipal passará a ter mais condições para atender às necessidades 
financeiras da sua administração e assim realizar, sem exigências que, geralmente, emperram essa 
mesma máquina, o bem das comunidades carentes e desassistidas.  
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
    
   EMENDA:11294 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 108, parágrafo único  
Exclua-se do parágrafo único, do artigo 108, do Projeto de Constituição, a seguinte expressão:  
"Por oito anos" 
Justificativa: 
Admitir-se a condenação das autoridades nomeadas no artigo 108, por suas altas responsabilidades, 
é estarmos diante de caso que exige a sua eliminação da vida pública. O princípio deve, pois, ter 
mais rigor, para lembrar-lhes que o mal feito à nação não lhe permitirá, jamais, fazer o bem ao povo.  
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:11404 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 108, IX  
Dê-se ao inciso IX do artigo 108 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 108 - ..................................  
IX - propor Projetos de Lei que disponham sobre a criação, transformação ou extinção de  
cargos, empregos e funções de seus serviços, a fixação da respectiva remuneração. 
Justificativa: 
Não se pode admitir tratamento privilegiado ao Legislativo no que se refere a seus cargos, empregos 
e funções, quando os demais Poderes dependam de Lei para o atendimento a esse objetivo.  
A presente Emenda visa a, primeiramente, estabelecer os limites quanto às disposições acerca do 
quadro de pessoal dos três Poderes, de modo igualitário; em segundo lugar, possibilitar também ao 
Senado Federal transformar cargos, empregos e funções, à semelhança da Câmara Federal, 
prerrogativa eliminada, segundo a redação original. 
Parecer:   
   Face à supressão do dispositivo, pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:12119 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
- incluir no inciso III do artigo 108 do projeto do Relator a seguinte alínea  
e) dois membros para o Conselho da República. 
Justificativa: 
A emenda visa adequar o dispositivo que trata da competência do Senado Federal, com o inciso IX 
do artigo 162 do projeto. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:12361 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Artigo 108  
Inclua-se, como inciso X do artigo 108 do projeto da Constituição, o que se segue:  
Artigo 108 - .............................  
I - ................................  
II - ...............................  
III - ..............................  
IV - ..............................  
V - ...............................  
VI - ..............................  
VII - .............................  
VIII - ............................  
IX - ..............................  
X - aprovar alienação de terras devolutas da união, em área igual ou superior a três mil  
hectares. 
Justificativa: 
O controle pelo Senado da alienação de terras devolutas da União tem em mira o impedimento da 
especulação imobiliária e da formação de latifúndios, bem como contribuir para o aumento da 
produção agropecuária no pais, através as execuções de projetos de interesse nacional. A seleção 
dos contemplados evitará, por outro lado, a exploração clandestina de riquezas naturais na gleba, e o 
contrabando para o exterior de minérios e espécies vegetais raros. O Senado terá em conta o forjado 
movimento dos sem-terra especialistas da indústria de invasão de propriedades rurais com o fito de 
promoverem agitação. Ao invés da entrega de extensas áreas a multinacionais. Faça-se o 
assentamento de legítimos agricultores.  
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
    
   EMENDA:12600 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a alínea "d" do inciso III do art. 108 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Tendo apresentado ao Plenário a emenda nº 10357 que dispõe sobre a eleição direta para 
Governador de Território, faz-se necessária a supressão do citado dispositivo, para melhor 
adequação. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. Pela rejeição. 
      
   EMENDA:13572 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 108.  
Substitua-se no artigo 108, parágrafo único, a expressão "por oito anos", pela expressão "por  
cinto anos". 
Justificativa: 
Trata-se dar à pena de inabilitação a mesma duração da prevista para o cargo do Presidente da 
República, fórmula já consagrada na nossa tradição política.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. 
    
   EMENDA:13573 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 108, inciso III, alínea "e".  
Suprima-se do artigo 108, inciso III, alínea "e", a seguinte expressão:  
"e deliberar sobre sua exoneração". 
Justificativa: 
Trata-se de excesso de interferência do Congresso Nacional na política monetária e financeira. 
Aprovar a escolha já me parece suficiente, principalmente no regime de gabinete. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:14226 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Ao inciso V, do artigo 108 do Projeto de  
Constituição, dê-se a seguinte redação:  
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"Art. 108 - Compete privativamente ao Senado Federal:  
............................................  
V - autorizar, previamente, operações externas de natureza financeira de interesse da  
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, e decidir sobre o  
texto definitivo da convenção;" 
Justificativa: 
Em face do dinamismo das atividades empresariais, não é conveniente que as operações de 
natureza financeira das empresas estatais sejam, previamente, submetidas ao Senado Federal. As 
empresas estatais estão equiparadas as empresas privadas e, por isso, devem possuir a necessária 
agilidade para atuar competitivamente nos setores em que estão situadas.  
Vários exemplos demonstram que o referido dispositivo, se aprovado, constituir-se-ia num entrave às 
atividades rotineiras das empresas, tais como a realização de operações de curto prazo destinadas à 
manutenção do capital de giro, que necessitam ter rapidez de decisão em sua negociação e 
finalização. Tais operações, aliás, já são submetidas previamente a um órgão do Governo o Banco 
Central. 
Além disso, o controle das empresas estatais é exercido pelo Tribunal de Contas da União, donde 
resulta que a sujeição das operações financeiras ao Senado Federal seria desnecessária e 
burocratizante. 
Registre-se, ainda, que o art. 99, XVIII, já prevê um controle dos limites globais e condições para 
operações de créditos das entidades controladas pelo poder público federal, controle esse a ser 
exercido pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
    
   EMENDA:14484 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 108, III do Projeto, a alínea  
f) o Procurador-Geral da União. 
Justificativa: 
Trata-se de emenda vinculada a outra que fizemos ao art. 186, § 1º em razão do que mister se faz a 
adição ora proposta. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:15019 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Inclua-se entre as atribuições do Senado Federal a seguinte, renumerando-se as demais:  
"Art. 108. ..................................  
I - ........................................  
II - processar e julgar os Ministros da Corte Constitucional, do Supremo Tribunal Federal e o  
Procurador Geral da República, nos crimes de responsabilidade." 
Justificativa: 
A criação de Corte Constitucional acarretará a imprescindibilidade de determinar a competência dos 
órgãos que devam processar e julgar os seus Ministros. 
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Assim sendo, a emenda representa apenas uma providencia suplementar indispensável.  
Parecer:   
   Coerente com o teor da Emenda no. 1P16828-7, merece a presente proposição, em consequência, 
tratamento análogo àquela dispensado. 
    
   EMENDA:15721 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dê-se ao inciso IV, do art. 108, a seguinte redação:  
"Art. 108 - ................................  
..................................................  
IV - aprovar previamente, por voto secreto, a escolha dos Chefes de Missão Diplomática de  
caráter permanente; .................................................. 
Justificativa: 
As mesmas razões invocadas para a emenda ao inciso III, do art. 108. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
    
   EMENDA:15722 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Art. 1o. - Dê-se ao inciso III, do art. 108, a seguinte redação:  
"Art. 108 - ................................  
III - aprovar previamente, por voto secreto, a escolha dos titulares dos seguintes cargos, além  
de outros que a lei determinar: 
Justificativa: 
Com esta emenda excluímos a expressão "após arguição em sessão pública”, pois consideramos 
desnecessário tal procedimento. Preenchidas as condições exigidas em lei, compete ao Senado 
decidir politicamente sobre a indicação e, claro fiscalizar, no âmbito da sua competência, a atuação 
da autoridade cuja nomeação referendar. A arguição em “sessão pública", em que pese a aparência 
democrática, não nos parece adequada para orientar os membros do Senado Federal em qualquer 
decisão. As pessoas indicadas para ocupar cargos públicos com aprovação do Senado são, sempre, 
personalidades com currículos bastante difundidos e, não raro, de renome nacional. Recebê-los em 
uma sabatina pública ou secreta não engrandece a Instituição além de submetê-los a um ritual 
desnecessário e até humilhante. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
    
   EMENDA:16006 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 108, Inciso III  
Inclua-se no Art. 108, Inciso III, os seguintes itens:  
Art. 108 - ..................................  
............................................  
f) - dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal;  
g) - do Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Justificativa: 
Pela relevância de tais funções, de interesse tanto dos Poderes da República como também de toda 
sociedade brasileira.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. 
        
   EMENDA:16119 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 108, parágrafo único  
Suprima-se, do parágrafo único do art. 108, a seguinte expressão: "funcionará como Presidente o  
do Supremo Tribunal Federal". 
Justificativa: 
O Senado da República possui autonomia administrativa, sendo indefensável que se lhe imponha 
outro Presidente, além daquele que está investido dos legítimos poderes de mando, dentro do próprio 
Legislativo. Se os ilustres Senadores devem deliberar sobre qualquer assunto, mesmo os de magna 
relevância quais sejam os que constituem sua competência privativa, devem fazê-lo sem qualquer 
ingerência externa, sob a liderança segura de sua própria Presidência, sem que, com isso, se 
pretenda desmerecer a importância do Supremo Tribunal e nem mesmo a ínclita figura de seu ilustre 
Presidente.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. 
    
    
   EMENDA:16609 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O Art. 108; Item VII, passa a ter a redação abaixo:  
"Art. 108, VII Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por  
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, seja por via de exceção ou de ação." 
Justificativa: 
Um dos problemas mais complexos do controle da constitucionalidade das leis é o que relaciona com 
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal.  
A Constituição de 1934 foi muito sábia quando inventou a técnica de conferir ao Senado da República 
a competência de suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal. 
Essa decisão da Câmara Alta, importa em retirar a eficácia da norma legal, anulando praticamente a 
sua presença na ordem jurídica.  
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O Senado, quando recebe a comunicação do Supremo Tribunal Federal não é obrigado, segundo o 
princípio do texto constitucional, a suspender a aplicação da lei, pois que a medida é política e o seu 
Plenário saberá da conveniência ou não de exercitar essa tarefa. 
Solucionou-se o problema de repercussão da decisão judicial, pois que sem que o Senado suspenda 
a aplicação da Lei inconstitucional a decisão do STF se limitaria as partes litigantes, isto é, os dois 
contendores da demanda judicial.  
Com a inovação da emenda número 16, a Constituição de 1946, o que foi transladado para o texto 
constitucional de 1967, adotou-se entre nós a técnica direta ou via de ação para declaração de 
inconstitucionalidade, através de expediente do Procurador-Geral da República e representação 
deste ao STF.  
Ora, este novo canal para declaração de inconstitucionalidade não pode de forma alguma abranger 
uma interpretação ampliativa que venha marginalizar o Senado Federal, por que à Suprema Corte 
não foi dada competência para suspender a aplicação de lei, ou de revogá-la por uma interpretação 
que não nos parece das mais procedentes.  
Por outro lado, não seria justo que se desse ao Poder Judiciário, através da sua mais Alta Corte, a 
atribuição de revogar leis, o que vem sendo feito, embora de uma forma pouco válida, quando o STF, 
segundo aquela interpretação mencionada, considera como ineficaz, sem interferência do Senado as 
leis que aquele plenário judicial, por via de ação declara inconstitucional. 
O assunto precisa ser resolvido de uma forma clara. O Projeto da Comissão Afonso Arinos procura 
marginalizar o Senado da República, afastando-o da competência de suspender a eficácia de lei 
quando por via de ação é fulminada pelo alto Pretório judicial. 
Entendemos que isto não é conveniente e que foge a tradição brasileira, podendo mesmo provocar 
uma crise entre os Poderes.  
Declaração de inconstitucionalidade, seja por via de ação ou por via de exceção, há de ser remetida 
ao Senado da República para este suspender a vigência ou a aplicação da lei. Entendemos e 
expressamos isto através de outra emenda que a declaração de inconstitucionalidade considerada 
“decisão definitiva” deve ser decorrência da manifestação de dois terços dos membros do STF. 
A emenda, portanto, o que visa é esclarecer a tradicional competência do Senado da República de, 
em qualquer hipótese, ficar com a atribuição de suspender a aplicação das leis inconstitucionais.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
    
   EMENDA:17135 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Adite-se ao Artigo 99 do Projeto de Constituição o seguinte inciso:  
XXI - aprovar previamente, por visto secreto, a escolha do Presidente e dos Diretores do Banco  
Central do Brasil e do Presidente do Banco do Brasil, e deliberar sobre sua exoneração.  
Suprima-se, portanto, a letra "e" do inciso III do Artigo 108 do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
A escolha dos titulares desses cargos é de tal importância que deve ser da competência do 
Congresso e não apenas do Senado Federal 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
    
   EMENDA:17201 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
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Texto:   
   Suprima-se a letra "b" do item III do Artigo 108, que tem a seguinte redação:  
"b" um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da  
República." 
Justificativa: 
A supressão proposta tem a finalidade de adequar o referido Artigo ao de nº 100 do projeto. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda coaduna-se com as linhas gerais do Projeto, daí nosso 
parecer pela sua aprovação parcial. 
    
   EMENDA:18729 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Corrija-se a omissão existente no texto do item IX, do art. 108, da Seção IV (Do Senado da  
República), do Capítulo I do Título V - quando trata da competência do Senado para dispor sobre  
cargos/funções empregos etc. - como segue:  
"IX - dispor sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus  
serviços e fixação da respectiva remuneração;" 
Justificativa: 
O item V do art. 107 já faculta à Câmara Federal dispor sobre, também, a TRANFORMAÇÃO (além 
de criação ou extinção) de cargos etc. sendo, portanto, correto igualar os textos que disciplinam 
essas competências para ambas as Casas do Congresso, uniformemente.  
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no projeto. Pela 
prejudicialidade. 
    
   EMENDA:19075 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Inclua-se um item IV, no art. 108, renumerando os atuais itens do artigo, com a  
seguinte redação:  
"Art. 108 - ................................  
IV - referendar, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a nomeação do  
Presidente e Diretores do Banco Central." 
Justificativa 
Por se tratar de uma função executiva em instituição chave do sistema financeiro do País, que deve 
ser preenchida imediatamente quando ocorre a vacância, parece-nos mais correto que o Senado 
Federal referende a nomeação, no lugar de aprová-la previamente como está disposto no texto do 
Projeto de Constituição. 
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
    
   EMENDA:19076 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "e", do Item III, do art. 108. 
Justificativa: 
Através de outra emenda foi proposta a alteração da redação deste item relativamente à nomeação 
do Presidente e Diretores do Banco Central, com orientação diferente, em razão do que se faz 
necessário suprimir a alínea. 
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
    
   EMENDA:19328 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No. 15  
No art. 108, façam-se as seguintes alterações:  
Art. 108 - Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - julgar o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado nos  
crimes de responsabilidade;  
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da  
República e o Procurador-Geral da União, nos crimes de responsabilidade;  
III - ......................................  
a) de Ministros do Tribunal de Contas da União;  
b) de procurador-Geral da República e de Procurador-Geral da União;  
c) de membros do Conselho Monetário Nacional;  
d) de Governadores de Territórios;  
e) do presidente e diretores do Banco Central do Brasil.  
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a indicação dos  
chefes de missão diplomática de caráter permanente;  
V - No inciso V ao art. 108, substitua-se a expressão final: ..." e decidir sobre o texto  
definitivo da convenção", por ..."e pronunciar-se sobre o instrumento de sua celebração".  
VI - ........................................  
VII - ......................................  
VIII - ......................................  
IX - Suprima-se.  
§ 1o. - As sessões de julgamentos previstos nos incisos I e II serão presididas pelo  
Presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, proferida por dois terços do  
Senado Federal, a pena de perda do cargo, com inabilitação: por oito anos, ao exercício de  
função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.  
§ 2o. - A demissão dos titulares dos cargos referidos nas alíneas "c", "d" e "e" do inciso III  
será precedida de autorização prévia do Senado Federal. 
Justificativa: 
A emenda ora proposta pretende aperfeiçoar o artigo 108, que trata da competência privativa do 
Senado Federal, alterando-lhe algumas alíneas e acrescendo-lhe um parágrafo, além de reelaborar o 
parágrafo único, transformado em parágrafo primeiro. 
Parecer:   
   O Projeto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:19553 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a alínea "d" do item III do artigo 107 e o item VIII do artigo 108, e inclua-se como  
consequência, um item XIX no artigo 100, do Projeto de Constituição, com a seguinte redação:  
"Art. 100 ..................................  
XIX. Aprovar por maioria absoluta dos membros da Câmara e do Senado:  
a) a indicação do Procurador-Geral da República;  
b) a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República, antes do término de seu mandato". 
Justificativa: 
O Procurador-Geral da República exerce um cargo cujas funções são da mais alta relevância, para o 
bom desempenho das atividades públicas da União. Assim, por esse motivo, e para que mantenha 
ele a devida independência em face do Poder Executivo, exigência dos seus encargos, deve o 
Procurador Geral da República ser indicado pelo Congresso Nacional.  
No entanto, o Projeto de Constituição incorrendo num grave equívoco cometeu à Câmara Federal o 
poder de indica-lo, e ao Senado o poder de exonera-lo. Ora, desta forma, o Congresso não teria nas 
mãos o poder uno de indicar e exonerar o Procurador-Geral, uma vez que tal poder estaria dividindo 
entre as duas Casas, podendo ocorrer o absurdo de uma Casa indicar e a outra exonerar, assim 
sucessivamente. 
A melhor técnica está, então a indicar que esse poder fique nas mãos do Congresso como um todo, e 
não dividido entre suas Casas.  
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20881 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dá-se ao art. 83, item III, letra d, a seguinte redação:  
Art. 83 - ..................................  
Item III - ..................................  
d) do presidente e dos diretores do Banco Central e do Banco do Brasil e deliberar sobre as  
suas exonerações. 
Justificativa: 
A importância do Banco do Brasil no nosso sistema financeiro exige a sua aprovação previamente, 
como do Banco Central, pelo Senado da República.  Ademais, na Comissão de Organização dos 
Poderes tal iniciativa foi aprovada por unanimidade. 
Considera-se ainda ser o Banco do Brasil o executor da política financeira do Governo. 
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:20883 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Suprime-se o inciso I do artigo 77, e acrescente-se ao art. 83 o seguinte inciso:  
Inciso - resolver, definitivamente, sobre tratados, convecções, acordos e atos internacionais  
celebrados pelo Presidente da República, bem como todos os demais instrumentos que vinculem o 
País externamente a qualquer título, ainda que complementares ou regulamentadores de outros 
já ratificados. 
Justificativa: 
A intensidade é o crescente vulto que assumem as questões externas, seja de ordem política, 
econômica, militar ou social, estão a demandar a agilização dos mecanismos relativos e decisão 
sobre os atos de qualquer natureza, firmados pelo Presidente da República, vinculando o País na 
ordem intencional.  
O Senado Federal é tradicionalmente competente para apreciar a indicação dos nomes para o 
exercício das Chefias de Missões Diplomáticas de caráter permanente. Na qualidade de órgão 
representativo dos Estados membros, cabe-lhe, com exclusividade, opinar sobre tão relevante 
assunto de interesse da política externa. Entendemos que, a exemplo do que ocorre em outros 
estados federados, à Câmara Alta deve ser atribuída, privativa e exclusivamente, a missão de opinar, 
em definitivo, sobre os compromissos externos consubstanciados em tratados, convenções ou atos 
de qualquer espécie. 
A inovação ora apresentada tem o mérito, além de introduzir maior flexibilidade e rapidez no 
processamento das Mensagens Presidenciais envolvendo tais assuntos, evita a possível solução de 
continuidade no trato da política externa que inevitavelmente adviria todas as vezes que a Câmara 
dos Deputados fosse dissolvida na forma do Parlamentarismo proposto.  
Parecer:   
   O pretendido na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:21024 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 83, inciso VI.  
O inciso VI, do art. 83, do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 83. ..................................  
VI - fixar, por proposta do Executivo, limites globais para o montante da dívida  
consolidada da União, dos Estados e Municípios;" 
Justificativa: 
A emenda é necessária no caso da adoção do sistema presidencialista de governo.  
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:21137 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 83, III, "D", e ao artigo 115, II:  
Art. 83 - ..................................  
............................................  
III -........................................  
............................................  
d) dos Presidentes do Banco Central, do Banco do Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento  
Econômico e Social e da Caixa Econômica Federal e deliberar sobre a sua exoneração.  
............................................  
Art. 115 - ..................................  
............................................  
II - nomear, após aprovação pelo Senado da República, os Ministros do Supremo Tribunal  
Federal, do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais Superiores, os Chefes de missão  
diplomática de caráter permanente, os Governadores de Territórios, o Procurador Geral da República 
e os Presidentes do Banco Central, do Banco do Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento  
Econômico e Social e da Caixa Econômica Federal; 
Justificativa: 
Data vênia mais importantes do que simples diretores do Banco Central, eis que dispõem de 
instrumentos muito mais amplos para influir nos destinos da economia do País, são os Presidentes do 
Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e da Caixa Econômica 
Federal. 
Daí a exclusão daqueles, sujeitando, ao mesmo tempo, a nomeação destes a prévia aprovação pelo 
Senado da República. 
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:21171 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do artigo 179 a seguinte redação, suprimindo-se o inciso XI do artigo 83.  
Artigo 179 - ........................................  
§ 2o. - Os Procuradores-Gerais poderão destituídos por deliberação de dois terços da  
Câmara dos Deputados ou das Assembleias Legislativas, conforme o caso, por abuso de poder  
ou grave omissão nos deveres do cargo, mediante representação da maioria dos integrantes 
daquelas casas, do Presidente da República ou dos Governadores ou do órgão colegiado 
competente do respectivo Ministério Público. 
Justificativa: 
A emenda amplia os legitimados a desencadear o processo de destituição dos Procuradores-Gerais, 
que o Substitutivo restringiu apenas ao Chefe do Executivo.  
Não é justo que o próprio Poder Legislativo também não possa fazê-lo assim como o próprio 
Ministério Público. 
Ficando a redação do Substitutivo, no caso de um Procurador-Geral que eventualmente se 
subordinasse ao Poder Executivo, mesmo em detrimento dos interesses maiores que deve defender, 
jamais seria desencadeado o processo de sua destituição.  
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Parecer:   
   Procedente, nos termos do Substitutivo do Relator.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:21177 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do artigo 179, a seguinte redação, suprimindo-se o disposto no artigo 83,  
inciso III, letra "e" bem como a parte do artigo 115, inciso II, referente ao Procurador-Geral da  
República:  
Artigo 179 -................................  
§ 1o. - Cada Ministério Público elegerá o seu Procurador-Geral, na forma da lei, dentre  
integrantes da carreira, para mandato de dois anos, permitindo-se uma recondução. 
Justificativa: 
A escolha do Procurador-Geral exclusividade pelo Ministério Público visa a evitar comprometimentos 
políticos daquele que dirige a Instituição quando da sua investidura no cargo. 
Muito mais importante do que diluir essa escolha, com a participação de outros agentes políticos, é 
garantir a vigilância da execução do seu mandato, o que se propõe em emenda em separado, e que 
será efetivado pelo Poder Legislativo, através de sua própria iniciativa do Chefe do Executivo ou de 
órgão colegiado do próprio Ministério Público.  
A experiência tem demonstrado que a disputa pelo cargo por parte dos que figuram em listas tríplices 
gera inevitáveis compromissos e desde o seu nascedouro, a investidura é comprometida.  
Maior independência se garante, permitindo-se que a Instituição assuma a responsabilidade da 
escolha, de forma independente, e que se garanta a vigilância do mandato.  
Parecer:   
   Procedente em parte.  
Algumas ponderações que informam a justificação são plausíveis.  
O relator, poderá incorporá-los ao substitutivo nos termos que lhe parecerem apropriados.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:21274 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Suprima-se o item XIII, do art. 77, incluindo-se a matéria no item XI, do art. 83,  
renumerando-se o item seguinte:  
"Art. 83 - .......................... 
XI - Suspender, total ou parcialmente, a vigência de atos normativos da Administração  
Pública Federal, direta ou indireta, que exorbitarem do poder regulamentar ou dos limites  
da delegação legislativa". 
Justificativa: 
Deslocamos da competência do Congresso Nacional para a privativa do Senado Federal, ampliado e 
definindo melhor a abrangência do chamado VETO LEGISLATIVO que tem como principal objetivo a 
salvaguarda do princípio da legalidade. A matéria resultou de emenda da minha autoria, com 
alterações que, data vênia, pioraram o texto primitivo, que se quer restabelecido.  
São comuns as práticas de administradores que, a título de regulamentar normas legais, legislam 
agredindo-as. Praticam atos sem condições de eficácia ou sustentação jurídica. 
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Neste caso, muito mais rapidamente e como efeito imediato e aplicação geral, pode o Senado 
Federal, através de resolução, suspender a vigência da norma, sem se precisar usar do recurso 
judicial.  
A ação encontra respaldo na própria função fiscalizadora do Poder Legislativo, que sempre merece 
aprimorada, ao lado de abrir aos representados a oportunidade de colaborar no cumprimento das leis, 
denunciado aos seus representantes as suas transgressões.  
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:21554 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - Alínea "e", do Inciso III, do Art. 83  
Suprima-se, por desnecessária e imprópria, a alínea "e", do inciso III, do artigo 83, que trata  
das matérias de competência privativa do Senado da República. 
Justificativa: 
Mencionada alínea permite ao Senado da República aprovar, previamente, após arguição em sessão 
púbica, a escolha do titular da Procuradoria Geral da República. 
Ocorre que, na forma do disposto nos artigos 178 e seguintes, quando o Projeto cuida do Ministério 
Público, evidente está que desaparece a instituição Procuradoria Geral da República, dando lugar 
aos vários Ministérios Públicos, cujos titulares serão eleitos dentre os integrantes da respectiva 
carreira de cada Ministério Público. 
Não há, pois, como falar-se em Procurador-Geral da República se a Constituição não prevê uma 
Procuradoria Geral da República. Tal situação era comum quando se deferia ao Ministério Público o 
exercício da advocacia da União (artigo 175), distinta do Ministério Público e sem qualquer 
semelhança com a atual Procuradoria Geral da República. 
É a justificação. 
Parecer:   
   Pela rejeição. Equivocou-se o autor da Emenda: no artigo 179, há menção ao Procurador-Geral da 
Republica (§ 3o.). 
    
   EMENDA:21555 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - inciso II, do art. 83.  
No inciso II, do artigo 83, substitua-se a expressão "Procurador-Geral da República" por  
"Procuradores-Gerais do Ministério Público Federal, do Ministério Público Militar e do  
Ministério Público do Trabalho", mantidos os demais termos do texto. 
Justificativa: 
Entre os artigos 178 e 181, quando o Projeto de Constituição fala sobre Ministério Público, nenhuma 
referência há a qualquer Procuradoria Geral da República. 
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Tal instituição, ainda existente, se confunde com o Ministério Público Federal, que, a partir da 
proclamação da nova Constituição, terá funções específicas, sem o exercício da Advocacia da União, 
esta deferida à nova instituição criada pelo texto do artigo 175, ou seja, a Procuradoria Geral da 
União. 
Assim, se não há Procuradoria Geral da República, não há de se falar em um Procurador-Geral da 
República. E, em havendo os diversos Ministérios Públicos e aos seus respectivos Procuradores-
Gerais. 
É a justificativa.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Equivocou-se o autor da Emenda: no artigo 179, há menção ao Procurador-Geral da 
Republica (§ 3o.). 
    
   EMENDA:21585 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Inclua-se na competência privativa do SENADO DA REPÚBLICA o seguinte artigo: Seção IV, 
Capítulo I, Título V  
Art. - Os contratos celebrados pela Administração Pública, direta ou indireta, tendo  
por objeto a captação de recursos financeiros no mercado internacional, serão sempre submetidos à  
aprovação do Senado Federal. 
Justificativa: 
Ao longo dos últimos anos, o povo brasileiro tem assistido com inquietação, angústia e grande ônus o 
crescimento desmensurado de nossa dívida externa. As circunstâncias que daí advém ultrapassam 
uma simples geração, razão pela qual os representantes eleitos pelos cidadãos não devem 
permanecer marginalizados do poder decisório, neste particular.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a matéria já está prevista no artigo 83 V do Substitutivo do Relator. 
    
   EMENDA:21800 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HARLAN GADELHA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Título V - Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Cap. I - Do Legislativo.  
Seção IV - Do Senado da República.  
Propõe-se a supressão do inciso XI do artigo 83, reiterando, por já ter sido aprovado para que  
fosse supresso o inc. VIII, do art. 108 do Projeto de Constituição, conforme consta no índice do  
Substitutivo às fls. 04/05, Emenda no. 1P10825-0, com parecer do relator pela sua aprovação.  
Do Projeto de Constituição:  
Art. 108 - Compete privativamente ao Senado da República:  
Suprimiu-se:  
Inc. VIII - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do  
Procurador Geral da República, antes do término de seu mandato.  
Do Substitutivo:  
Art. 83 - Compete privativamente ao Senado da República:  
Suprime-se:  
Inc. XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do  
Procurador-Geral da República, antes do término de seu mandato. 
Justificativa: 
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Não há mais o que ser justificado em face a todo o contido na EMENDA Nº lP10825-0, com o parecer 
favorável do relator pela sua aprovação total. 
Acreditamos que tenha havido algum equívoco quando da Impressão do Substitutivo, pois cremos e 
temos certeza, de que não há o que se cogitar se entenda que supressão signifique mudar o ART. 
108 para o ART. 83 e do INC. VIII para o INC.XI, sendo mantido a mesma redação com seu inteiro 
teor. 
Tal falha é humanamente compreensível em face ao número enorme de Emendas e o curto espaço 
de tempo para a apresentação de Substitutivo, facilmente corrigido neste momento, mantendo-se o 
proposto na EMENDA Nº lP10825-0 e o parecer pela sua aprovação conforme consta às fls 04/05 do 
Substitutivo. 
Nada mais! 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a medida propícia o equilíbrio dos poderes. 
    
   EMENDA:22231 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 83, parágrafo único  
Exclua-se do parágrafo único, do artigo 83, do Substitutivo do Relator, a seguinte expressão:  
"por oito anos" 
Justificativa: 
Admitir-se a condenação das autoridades nomeadas no artigo 83, por suas altas responsabilidades, é 
estarmos diante de caso que exige a sua eliminação da vida pública. O princípio deve, pois, ter mais 
rigor, para lembrar-lhes que o mal feito à Nação não lhe permitirá, jamais, fazer o bem ao povo.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que uma aplicação de pena por toda a vida a uma pessoa é uma 
desumanidade. 
    
   EMENDA:22327 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do item VI do Art. 83 a expressão "por proposta do primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
Considerando tratar-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no 
texto do novo projeto de constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores 
Senadores à iniciativa do Primeiro-Ministro.  
Portanto, propõe-se a alteração supra, para evitar que se consagre na nova Constituição Federal o 
grave erro de se definir como competência da União o disciplinamento da capacidade de 
endividamento dos Estados e Municípios. 
Esse poder, que hoje deveria ser da competência privativa do Senado Federal, está sendo de fato 
exercido pela União. E tem, por esse exato motivo, submetido os Estados e Municípios aos maiores 
constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças.  
Ressalte-se que foi justamente baseado nessa subordinação, indesejável que, em 1975, tomando por 
base a Constituição de 1967, instalou-se todo o aparato limitativo ao endividamento dos Estados e 
Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho Monetário Nacional.  
Parecer:   
   Propõe a emenda a supressão da expressão "por proposta do Primeiro-Ministro", do inciso VI do 
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art. 83, por entender seu autor ser incoerente restringir as decisões relativas à matéria à iniciativa do 
Primeiro-Ministro, em se tratando de competência privativa do Senado.  
Na forma do Substitutivo, pela rejeição. 
    
   EMENDA:22360 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA E ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 83, inciso III, letras "a", "d" e "e" e inciso XI e Artigo 77  
Suprima-se as letras "a", "d" e "e" do inciso III e o inciso XI, do Artigo 83, do Substitutivo  
do Relator, ao Projeto de Constituição, e incluam-se os incisos XX e XXI no artigo 77, com  
a seguinte redação:  
"Art. 77 - ..................................  
XX - aprovar, por maioria absoluta dos membros da Câmara e do Senado, a escolha dos  
titulares dos seguintes cargos:  
a) de magistrados, nos casos determinados pela Constituição;  
b) do Presidente e dos Diretores do Banco Central;  
c) do Procurador-Geral da República;  
d) dos membros do Conselho Monetário Nacional."  
XXI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, das  
autoridades e conselheiros mencionados nas letras "b", "c" e "d" do item XX." 
Justificativa: 
Os cargos citados no inciso são da mais alta relevância, para o bom desempenho das atividades 
públicas da União. 
Assim, para que mantenham seus titulares a devida independência em face do Poder Executivo, 
nada mais justo que sua escolha seja feita pelo Congresso Nacional, e não apenas pelo Senado. 
De outra parte, quem detém o poder de escolha deve possuir, também, por coerência o da 
exoneração. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que a aprovação da escolha dos titulares dos cargos de magistrados, nos casos 
determinados pela Constituição, do Presidente e dos Diretores do Banco Central, do Procurador-
Geral da República e dos membros do Conselho Monetário Nacional, bem como de sua exoneração 
seja feita pelo Congresso Nacional e não apenas pelo Senado.  
Entendemos que a forma proposta no Substitutivo é a que melhor convém para o caso brasileiro.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:22450 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a letra b do item III, do Art. 83  
- Seção IV - do Senado da República. 
Justificativa: 
Não se justifica que o Chefe do Poder Executivo detenha o poder de nomear quem tem a função 
específica de fiscalizá-lo. 
Já é mais do que suficiente o poder de coação que tem o Poder Executivo hipertrofiado. Essa, quem 
sabe, é uma das principais razões dos desmandos e da corrupção existentes no seio da 
administração pública brasileira. 
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Vamos acabar com isso, Senhores Constituintes, membros da Comissão de Sistematização. 
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão da alínea b, do inciso III, do art. 83, que prevê a competência 
privativa do Senado para aprovar um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União indicado 
pelo Presidente da República. Considera o autor da proposição injustificável que o chefe do Poder 
Executivo detenha o "poder de nomear quem tem a função específica de fiscalizá-lo".  
O texto não prevê a nomeação, mas tão-somente a indicação, cabendo ao Senado aprová-la ou não.  
Pela rejeição de Emenda. 
    
   EMENDA:22749 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: artigo, inciso III, alínea "D".  
Suprima-se do artigo 83, inciso III, alínea 'D'.  
"e deliberar sobre sua exoneração". 
Justificativa: 
Trata-se de excesso de interferência do Congresso Nacional na política monetária e financeira. 
Aprovar a escolha já me parece suficiente, principalmente no regime de gabinete. 
Parecer:   
   Propõe a emenda a retirada da expressão "e deliberar sobre sua exoneração", do inciso III do  
art. 83, alínea "d", por considerar uma interferência demasiada do Congresso Nacional na política 
monetária e financeira.  
Considerando a importância do cargo, entendemos que a redação original deva ser mantida.  
Pela rejeição da emenda. 
    
   EMENDA:22759 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 83.  
Substitua-se no artigo 83, parágrafo único, a expressão "por oito anos", pela expressão "por  
cinco anos". 
Justificativa: 
Trata-se dar à pena inabilitação a mesma duração da prevista para o cargo do Presidente da 
República, fórmula já consagrada na nossa tradição política.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda a redução da pena de inabilitação prevista no parágrafo único do art. 83 de oito 
para cinco anos.  
Entendemos que o limite estabelecido é o que melhor convém no caso brasileiro.  
Pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:23065 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Supressiva  
Suprimir a alínea "c" do item III do art. 83. 
Justificativa: 
Em outras emendas por nós apresentadas sugerimos a eleição direta para os governadores dos 
Territórios 
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:23214 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
O inciso V do art. 83 do Substitutivo ao Projeto de Constituição deve ter a seguinte  
redação:  
V - autorizar previamente operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos  
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou de qualquer órgão, entidade ou  
sociedade de que participem majoritariamente, e decidir sobre os termos finais da convenção. 
Justificativa: 
A emenda reproduz o inciso V do artigo 108 do Projeto de Constituição aprovado pela Comissão de 
Sistematização, e visa submeter ao controle do Senado Federal, também as operações externas das 
empresas estatais, como forma de evitar a burlar o dispositivo.  
Parecer:   
   Encontram-se, no art. 83, delineadas as competências privativas do Senado da República. A 
presente Emenda introduz nele alteração que vai de encontro à opinião da maioria dos componentes 
da Comissão de Sistematização. Por isso, somos pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:23735 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: art. 83 do substitutivo.  
Acrescente-se ao art. 83 do substitutivo, o inciso XI, com a redação abaixo, renumerando-se o  
inciso seguinte:  
"XI - dar eficácia normativa à decisão do Supremo Tribunal Federal interpretativa de lei ou  
ato normativo federal." 
Justificativa: 
O Projeto persistindo no cochilo da Emenda Constitucional nº 7, deixa de estender ao Senado da 
República a competência para dar eficácia normativa às representações acolhidas pelo Supremo 
Tribunal Federal, na interpretação de lei ao ato normativo federal, prevendo esse conhecimento 
apenas nas hipóteses de inconstitucionalidade (alínea VII, art. 108).  
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A emenda visa compatibilizar o texto, evitando que a interpretação de lei ou ato normativo federal 
deixe de passar pelo crivo da Câmara Alta, ganhando, com isso, eficácia normativa.  
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:24169 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 83, VI  
Suprima-se a expressão "por proposta do Primeiro-Ministro" constante do inciso VI do  
artigo 83 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A expressão que se pretende suprimir é fruto do período autoritário que a presente Constituição 
pretende banir da visa nacional. 
Deveras, em 1975, com base na Carta de 1967, instalou-se todo um aparato limitativo ao 
endividamento dos Estados e Municípios, mediante decisões centralizadoras do Conselho monetário 
Nacional.  
Trata-se, pois, de incoerência patente preservar-se no novo texto a restrição das decisões do Senado 
da República à iniciativa do Executivo, representado pelo Primeiro Ministro, numa reprodução 
descabida do modus operandi característico do regime de então.  
Parecer:   
   A iniciativa do Governo no que tange à hipótese do item VI do art. 83, diferentemente do que ocorre 
com as hipóteses genéricas previstas nos itens VII e VIII do mesmo artigo, parece-nos coerente com 
a iniciativa das leis orçamentárias, não se configurando aí qualquer ranço de autoritarismo. 
    
   EMENDA:24266 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título V do Substitutivo do Relator  
O Título V do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
[...]  
Secção IV  
Do Senado Federal  
Art. 61. Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - julgar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nos crimes de  
responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles;  
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da  
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República, nos crimes de responsabilidade;  
III - aprovar, previamente, em votação secreta, após arguição em sessão pública, a  
escolha dos titulares dos seguintes cargos, além de outros que a lei determinar: da Magistratura e  
do Tribunal de Contas da União; do Conselho Monetário Nacional e dos Governos dos Territórios,  
do Presidente e Diretores do Banco Central do Brasil, e do Banco do Brasil, deliberando sobre a  
sua exoneração;  
IV - aprovar prévia e secretamente, após arguição, em sessão secreta, a escolha dos Chefes  
de Missão Diplomática de Caráter Permanente;  
V - autorizar, previamente, operações externas de natureza financeira, de interesse da  
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou de qualquer  
órgão, entidade ou sociedade de que participem essas entidades, decidindo sobre os termos finais  
de sua convenção;  
VI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante da  
dívida consolidada da União, Estados e Municípios;  
VII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por  
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  
VIII - aprovar, por maioria absoluta e voto secreto a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da 
República, antes do termo de sua investidura;  
IX - dispor sobre a criação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e  
fixação da respectiva remuneração.  
Parágrafo único. Nos casos previstos nos itens I e II, funcionará como Presidente o do  
Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, proferida por dois terços do Senado, à  
perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício da função pública, sem prejuízo  
da ação judicial.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24282 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 83, item III a seguinte alínea:  
Art. 83 - ..................................  
f) - do presidente e dos diretores do Banco do Brasil e do BNDES e deliberar sobre a 
sua exoneração. 
Justificativa: 
O BNDES tem, incidentalmente, a mesma natureza de agência governamental do Banco do Brasil. 
Dele difere, contudo, no regime jurídico de condução dos negócios. 
Todavia, ambos executam políticas públicas e movimentam fundos públicos destinados ao 
entretenimento da ação governamental de apoio a atividades privadas que não lhes interessa, 
modernamente, exercer. 
Ao ministrarem dinheiros do contribuinte - já que o Governo não tem capital próprio, mas faz a 
gerência maior das poupanças públicas -, devem estar sujeitos ao rigoroso controle da Sociedade. 
Daí nos parecer que o bom começo - a aprovação do Poder Legislativo, através da Casa dos Estados 
- viria ao encontro da necessidade de que o BNDES palmilhe caminhos transparentes: sujeite-se, 
continuamente à discrição do Povo que nos mandatou; e venha a colimar seus fins de eficácia. 
Aos que considerem invasão de esfera de um Poder por outro, diria que o próprio Governo nos 
moldes deste Projeto, é exercido por delegação do Legislativo a seu Primeiro-Ministro. 
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Parecer:   
   Justifica-se a aprovação pelo Senado Federal, dos dirigentes do banco central por representar este 
órgão a entidade máxima do sistema financeiro. Estender o critério para os bancos oficiais seria 
ampliar desnecessariamente as atribuições do Legislativo. 
    
   EMENDA:24674 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 83, item III, alínea "c"  
Suprima-se a alínea "c" do item III do Art. 83 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Uma Federação que se pretende moderna, onde as Unidades Federadas mantenham uma isonomia 
e equidade, não pode contemplar a permanência da figura de Território Federal, esdrúxula, ditatorial 
e antijurídica. Somente quem nasceu e viveu num Território Federal, pode avaliar a ação nefasta 
desse modelo político-administrativo sobre os cidadãos. Impõe-se, pois, a atual Constituinte extirpar 
essa anomalia do contexto da Federação Brasileira. 
Considerando que o atual Projeto de Constituição, de forma justa, contempla os Territórios de 
Roraima e Amapá com a sua transformação em Estados Federados, nada mais oportuno que retirar 
de vez da Federação Brasileira essa figura arbitrária de Território Federal. 
Parecer:   
   Enquanto não transformados em Estados, os Territórios de Roraima e Amapá continuam a existir, 
justificando-se, pois, a manutenção do disposto no art. 83, III, "e". 
    
   EMENDA:24993 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   A alínea "d" do inciso III do artigo 83 do Substitutivo passa a vigorar com a seguinte redação:  
"d) do Governador do Distrito Federal, do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento  
Econômico e Social - BENDES, do Secretário da Secretaria do Tesouro e do Secretário da  
Secretaria de Controle das Empresas Estatais - SEST, do Presidente da Comissão Nacional de  
Energia Nuclear, do Presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil e do Presidente do Banco  
do Brasil, e deliberar sobre a sua exoneração". 
Justificativa: 
A aprovação prévia do Governador do Distrito Federal pelo Senado Federal é norma já descrita no 
artigo 42, inciso III, da vigente Carta Magna. Só deverá cair se houver mudança no processo de 
escolha do Governador, caso em que a Constituinte se incline pela equivalência do Distrito Federal 
com os Estados Membros da Federação. 
Dispensável discorrer sobre as amplas atribuições do BNDES, banco de segunda linha e de 
tradicional fomento à expansão e diversificação industrial do País, mas, tal como já prevê o Projeto, 
quanto à escolha do Presidente do Banco central, não se deve atribuir poder de escolha que gere 
consequências, boas ou más, para mais de 130 milhões de pessoas. O mesmo se pode dizer dos 
membros do Conselho Monetário Nacional, também submetidos no Projeto à prévia aprovação do 
Senado da República. 
Quanto à prévia aprovação, pelo Senado, dos Secretários da SEST e Secretaria do Tesouro, trata-se 
de estabelecer aos indicados um respaldo que dimana da representação popular. As duas 
Secretarias são órgãos recentes da Administração Pública, com grandes responsabilidades na 
programação dos recursos públicos da União. 
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Finalmente, não se pode deixar que a execução da política nuclear esteja restrita às 
responsabilidades do Poder Executivo. 
A questão nuclear afeta não apenas a população atual, mas as gerações vindouras, sendo de 
estranhar que a melhor avaliação de seu principal responsável na Administração Federal escape ao 
processo constitucional consolidado. 
Parecer:   
   Com a Emenda pretende-se incluir, entre os cargos cujo preenchimento dependa da aprovação 
prévia pelo Senado da República, os de Governador do Distrito Federal, do Presidente do BNDES e 
do Banco do Brasil entre outros.  
Somos contrário às inclusões sugeridas na Emenda, começando pelo fato de o Projeto haver 
encampado, com adesões gerais, o processo de escolha do Governador do Distrito Federal por 
eleição. Em relação ao Presidente do Banco do Brasil, de referir que se trata de uma sociedade por 
ações, cabendo exclusivamente aos seus acionistas escolher o respectivo Presidente.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:25131 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao artigo 83  
Acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 83:  
XII - legislar, em caso de urgência, durante o período em que a Câmara estiver dissolvida,  
sobre todas as matérias de competência da União. 
Justificativa: 
A emenda visa a valorizar o papel do Senado, fortalecendo, por isso mesmo, a Federação, atribuindo-
lhe funções decisivas e relevantes, na linha de sistemas federais – como o alemão – ou regionais, 
como os italianos e espanhóis.  
Parecer:   
   A preocupação revelada pelo nobre Autor da Emenda já encontra solução no texto do próprio 
projeto. Havendo dissolução da Câmara Federal, não ocorrerá solução de continuidade nos trabalhos 
desta Casa, de molde a justificar sua substituição pelo Senado da República. Os mandatos dos 
Deputados Federais, na hipótese de dissolução, subsistirão até a véspera da posse dos novos eleitos 
(parágrafo único do art. 128). 
    
   EMENDA:25146 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescer o item III, letra "d", do art. 83, com o seguinte:  
"... e Presidente e Diretores do BNDES". 
Justificativa: 
Trata-se da competência privativa do Senado Federal de aprovar, previamente por voto secreto, a 
escolha dos titulares de determinados cargos. 
Nossa emenda aditiva pretende aumentar o rol mencionado, com o intuito de incluir-se naquele 
dispositivo autoridades da área financeira e monetária, cuja nomeação deve depender também da 
aprovação prévia da Casa Alta do Parlamento. 
Não somente os dirigentes do Banco Central, mas também o Presidente e Diretores do BNDES hão 
de obter, previamente, o placet do Senado. 
Parecer:   
   Se incluíssemos os dirigentes do BNDES entre as funções cuja escolha dependesse de aprovação 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 112  

 

do Legislativo, como ocorre com a dos administradores do Banco Central (art. 83, III, "d"), teríamos 
que admitir o mesmo critério para a nomeação de diretores de todas as entidades oficiais de crédito, 
o que significaria uma ampliação indevida das atribuições do Congresso Nacional. 
    
   EMENDA:25277 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao Art. 83, Inciso III.  
Onde se lê:  
"...após arguição em sessão pública..."  
Leia-se:  
"...após arguição em sessão pública ou secreta...". 
Justificativa: 
Razões de Estado, ou o bem da República, podem aconselhar que, em determinadas circunstâncias, 
a arguição para aprovação prévia da escolha de magistrados, do Procurador-Geral da República ou 
de outros "titulares" seja feita pelo Senado, em Sessão Secreta. 
Parecer:   
   O único caso em que se justifica a arguição em sessão secreta do Senado Federal é o da 
apreciação da escolha dos chefes de Missão Diplomática de caráter permanente (item IV  
do art. 83). Não há razão, pois, para deixar a critério da Câmara alta definir se a sessão de arguição 
para a aprovação da escolha dos titulares enumerados no item III, do mesmo artigo, será pública ou 
não. Deve sempre ser pública. 
    
   EMENDA:25560 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Retirar a expressão: "..... por proposta do Primeiro Ministro, ....", do inciso VI do art. 83. 
Justificativa: 
Propomos que seja excluída a expressão “...por proposta do Primeiro Ministro”...do texto do inciso VI, 
do art. 83, pois foi justamente apoiada em semelhante expressão que, em 1985, tomando por base o 
texto da Constituição de 1967 instalou-se todo o aparato limitativo ao endividamento dos Estados e 
Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho Monetário Nacional. 
Considerando tratar-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no 
texto da nova Constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores Senadores à 
iniciativa do Primeiro Ministro. É incoerente ou, no mínimo, extravagante.  
Parecer:   
   Tem por objetivo a Emenda suprimir, do item VI do art. 83, a Cláusula relativa à proposta do 
Primeiro Ministro que respeita à iniciativa necessária para a fixação, pelo Senado da República, dos 
limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios.  
Alega o nobre autor da Emenda que tal cláusula justamente ensejou o aparato limitativo ao 
endividamento dos Estados e Municípios, instalado em 1975, através de decisões do Conselho 
Monetário Nacional.  
Ora, se cabe ao Senado da República fixar referido limite, não se justifica que se tema, no particular, 
a ação do Poder Executivo contrária aos interesses dos Estados e Municípios, pois a palavra final 
sempre cabe ao Senado da República. Não vemos, pois, como anuir com a presente proposta de 
modificação do Projeto. 
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   EMENDA:25718 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator - 26/8/87  
Art. 83 - Inciso VI  
Suprimir, do inciso VI do art. 83, a expressão:  
"...por proposta do PRIMEIRO MINISTRO,..." 
Justificativa: 
(Projeto da Comissão de Sistematização – Art. 108, inciso VI). 
A fixação de limites globais para o montante da dívida consolidada deve ser da competência 
exclusiva do Senado, por proposta das pessoas jurídicas de direito público interno interessado. 
A matéria, no que se refere aos Estados e Municípios, não pode ficar subordinada ao arbítrio do 
Poder Executivo Federal, como ocorre atualmente – submetendo Estados e Municípios aos maiores 
constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças.  
Igual dispositivo, constante da Constituição em vigor permitiu, mediante decisões do Conselho 
Monetário Nacional, a instalação de todo um aparato limitativo do endividamento de Estados e 
Municípios, retirando, efetivamente, a competência exclusiva do Senado Federal. 
É necessário estabelecer essa competência do Senado, sem qualquer ingerência do Poder Executivo 
Federal nas finanças estaduais e municipais.  
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:26051 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda  
Transfira-se para o artigo 77 os itens III, IV, V, VI e VII do art. 83.  
Substitua-se nos artigos 147 § 1o., 150 § 1o. e 169 caput, as expressões "Senado da República"  
por "Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Não se pode atribuir apenas a uma das casas do Legislativo as competências, que pela sua 
importância, devem ser objeto de deliberação de todos representantes do povo.  
Parecer:   
   Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a matéria, objeto da presente emenda, conflita 
com a sistemática geral adotada para a elaboração do Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
    
   EMENDA:26186 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 114  

 

Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do artigo 179 a seguinte redação, suprimindo-se o inciso XI do artigo 83.  
Art. 179 ....................................  
§ 2o. Os Procuradores-Gerais poderão ser destituídos por deliberação de dois terços da  
Câmara dos Deputados ou das Assembleias Legislativas, conforme o caso, por abuso de poder  
ou grave omissão nos deveres do cargo, da República ou dos Governadores ou do órgão  
colegiado competente do respectivo Ministério Público. 
Justificativa: 
A emenda amplia os legitimados a desencadear o processo de destituição dos Procuradores-Gerais, 
que o Substitutivo restringiu apenas ao Chefe do Executivo. 
Não é justo que o próprio Poder Legislativo também não possa fazê-lo assim como o próprio 
Ministério Público. 
Ficando a redação do Substitutivo, no caso de um Procurador-Geral que eventualmente se 
subordinasse ao Poder Executivo, mesmo em detrimento dos interesses maiores que deve defender, 
jamais seria desencadeado o processo de sua destituição.  
Parecer:   
   Procedente, nos termos do Substitutivo do Relator.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:26293 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do artigo 179, a seguinte redação, suprimindo-se o disposto no artigo 83,  
inciso III, letra "e" bem como a parte do artigo 115, inciso II, referente ao Procurador-Geral da  
República:  
Artigo 179 - .............................. 
§ 1o. - Cada Ministério Público elegerá o seu Procurador-Geral, na forma da lei, dentre  
integrantes da carreira, para mandato de dois anos, permitindo-se uma recondução. 
Justificativa: 
A escolha do Procurador-Geral exclusivamente pelo Ministério Público visa a evitar 
comprometimentos políticos daquele que dirige a Instituição quando da sua investidura no cargo. 
Muito mais importante do que diluir essa escolha, com a participação de outros agentes políticos, é 
garantir a vigilância da execução do seu mandato, o que se propõe em emenda em separado, e que 
será efetivado pelo Poder Legislativo, através de sua própria iniciativa do chefe do Executivo ou de 
órgão colegiado do próprio Ministério Público. 
A experiência rem demonstrado que a disputa pelo cargo por parte dos que figuram em listas tríplices 
gera inevitáveis compromissos e desde o seu nascedouro, a investidura é comprometida.  
Maior independência se garante, permitindo-se que a instituição assume a reponsabilidade da 
escolha, de forma independente, e que se garanta a vigilância do mandato.  
Parecer:   
   Improcedente.  
A redação sugerida suprime a "lista tríplice" na escolha dos Procuradores-Gerais.  
As razões da justificação são respeitáveis, mas não convincentes.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:26388 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Retirar a expressão: ".... por proposta do Primeiro Ministro,....", do inciso VI do art. 83. 
Justificativa: 
Propomos que seja excluída a expressão...”por proposta do Primeiro Ministro”....do texto do inciso VI, 
do art. 83, pois justamente apoiada em semelhante expressão que, em 1975, tomando por base o 
texto da Constituição de 1967 instalou-se todo o aparato limitativo ao endividamento dos Estados e 
Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho Monetário Nacional. 
Considerando trata-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no 
texto da nova Constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores Senadores à 
inciativa do Primeiro Ministro. É incoerente ou, no mínimo, extravagante.  
Parecer:   
   Realmente a supressão da expressão "por proposta do Primeiro-Ministro" irá trazer ao texto do 
inciso VI do artigo 83, mais coerência no que tange ao aperfeiçoamento deste texto.  
Assim, somos pela aprovação desta Emenda. 
    
   EMENDA:26484 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se o seguinte inciso ao art. 77  
Dispositivo Emendado - Art. 77  
"aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos  
Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente".  
Suprime-se com a nova redação o item IV do Art. 83. 
Justificativa: 
A importância das escolhas deverá recair sobre o Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos 
Deputados e Senado Federal, legítimos representantes do povo brasileiro e do Estado. 
Parecer:   
   Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a matéria, objeto da presente emenda, conflita 
com a sistemática geral adotada para a elaboração do Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
    
    EMENDA:26687 REJEITADA 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Renumere-se o artigo 83 do substitutivo para 76, dando-se nova redação aos seus incisos I, III, e VI  
"Art. 76 - ..................................  
I - julgar o Presidente da República e os Ministros de Estado nos crimes de responsabilidade.  
............................................  
III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos titulares 
dos seguintes cargos:  
............................................  
VI- fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida 
consolidadas da União, dos Estados e dos Municípios; 
Justificativa: 
1. Suprimos a expressão “Primeiro-Ministro”, mantendo, tanto a coerência na linha presidencialista. 
2. Excluímos a expressão "após arguição ou sessão pública" por considerarmos descabido tal 
procedimento em se tratando de pessoas de notória reputação. Como já afirmamos em ocasião 
anterior, receber tais pessoas em sabatina pública não engrandece o Senado Federal além de 
submetê-los a um ritual desnecessário e até humilhante. 
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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:26891 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "e" do inciso III e o inciso XI, do artigo 83, da seção IV, do Capítulo  
I, do Título V.  
Art. 83 - ..................................  
III - ......................................  
e) - ........................................  
XI - ........................................ 
Justificativa: 
A Supressão da alínea “e” do inciso III e do inciso XI, do artigo 83 deste projeto de Constituição, é tão 
somente para adequar a emenda efetuada ao parágrafo 1º do artigo 179, deste projeto de 
Constituição, que procura dar ao procurador-geral maior amparo e segurança.  
Parecer:   
   No art. 83 encontram-se delineadas as competências privativas do Senado da República. A 
presente Emenda introduz alteração que vai de encontro à opinião majoritária da Comissão de 
Sistematização. Por isso, somos contrários ao seu acolhimento. 
    
   EMENDA:26893 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo,  
do Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE  
GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...]  
SEÇÃO IV  
DO SENADO FEDERAL  
Art. 108. Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de  
Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles;  
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da  
República, nos crimes de responsabilidade;  
III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a escolha dos  
titulares dos seguintes cargos, além de outros que  
a lei determinar;  
a) de magistrados, nos casos determinados pela Constituição;  
b) um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da  
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República;  
c) dos membros do Conselho Monetário Nacional;  
d) dos Governadores de Territórios;  
e) do Presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil e do Presidente do Banco do  
Brasil.  
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos  
Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente;  
V - autorizar previamente operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos  
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou de qualquer órgão, entidade  
ou sociedade de que participem, e decidir sobre o texto definitivo da convenção;  
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da  
dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios.  
VII - suspender e execução, no topo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por  
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  
VIII - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do  
Procurador-Geral da República, antes do término de seu mandato;  
IX - dispor sobre a criação ou extinção de cargos, empregos, e funções de seus serviços e  
fixação da respectiva remuneração;  
Parágrafo único. Nos casos previstos nos itens I e II, funcionará como Presidente e do  
Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois  
terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o  
exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.  
[...] 
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, assinalados preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora.  
É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capitulo do Poder Legislativo. 
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos 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 constituição par a modernização dos Poderes da União.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e em essência consideradas pelo 
Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:26994 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do item VI do artigo 83 a expressão "por proposta do Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
Considerando-se tratar-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no 
texto do novo projeto de Constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores 
Senadores à inciativa do Primeiro-Ministro. 
Portanto, propõe-se a alteração supra, para evitar que se consagre na nova Constituição Federal o 
grave erro de se definir como competência da União e o disciplinamento da capacidade de 
endividamento dos Estados e Municípios. 
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Esse poder, que hoje deveria ser da competência privativa do Senado Federal, está sendo de fato 
exercido pela União. E tem, por esse exato motivo, submetido aos Estados e Municípios aos maiores 
constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças.  
Ressalte-se que foi justamente baseado nessa subordinação indesejável que, e, 1975, tomando por 
base a Constituição de 1967, instalou-se todo o aparato limitativo ao endividamento dos Estados e 
Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho Monetário Nacional.  
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:27196 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se à alínea d) do item III do caput do art. 83 a seguinte redação:  
Art. 83......................  
III - .......................... 
d) do presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil S.A. e  
deliberar sobre sua exoneração. 
Justificativa: 
Tão importante quanto a do Banco Central, a Diretoria do Banco do Brasil também deve ser 
aprovada, previamente, pelo Senado Federal. Inúmeras e relevantes são as matérias sob a atuação 
desse colegiado e seus reflexos sobre a economia do pais e o desenvolvimento regional são 
reconhecidamente importantes e fundamentais para o País. 
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:27347 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, no item III do art. 83, caput, a expressão "por voto secreto": 
Justificativa: 
Trata-se de matéria de índole regimental, a ser definida oportunamente. A rigor, toda votação 
parlamentar deveria ser pública, aberta, para que os eleitores pudessem exercer o controle das 
atitudes de seus representantes. Todavia, em determinados casos, pode existir o voto secreto. Mas é 
matéria a ser definida regimentalmente. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27443 REJEITADA 
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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:  
[...] 
Art. 83 - Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - julgar o Presidente da República e o Presidente do Conselho de Ministros nos crimes de  
responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes conexos com os do Presidente da  
República;  
II - ............................. 
III - ............................ 
a) b) c) d) e)  
IV - .......................... 
V - ........................... 
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da  
dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios.  
[...] 
Justificativa: 
Por uma questão de semântica, poder-se-ia admitir as expressões Câmara Federal e Senado da 
República. Entretanto, não vislumbramos nas raízes que se incorporam com as transformações do 
nosso povo brasileiro, motivo para tal alteração. 
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 
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 adaptáveis 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:27490 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
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Texto:   
   Emenda modificativa ao inciso XI do art. 83  
do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao inciso XI, do art. 83, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação.  
"art. 83 - ........................ 
XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, de qualquer  
Procurador-Geral, antes do término de seu mandato." 
Justificativa: 
A modificação tem em vista a circunstância de o artigo 179 § 2º referir-se a todos os Procuradores 
Gerais e não apenas ao Procurador-Geral da República. 
Parecer:   
   O disposto no item XI do art. 83 trata de caso peculiar, quando o Procurador-Geral da República for 
exonerado, de ofício, antes do término de seu mandato. Assim, os argumentos expendidos na 
justificação da Emenda não autorizam o seu acolhimento.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:28213 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "d" do item III, do art. 83 a seguinte redação:  
"d) - do Presidente e dos Diretores do Banco Central e do Banco Nacional de Desenvolvimento  
Econômico e Social e deliberar sobre a sua exoneração"; 
Justificativa: 
A inclusão do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social como entidade a ter o seu Presidente e 
Diretores aprovados pelo Senado visa a conferir a esta Casa meios eficazes de controlar e fiscalizar a 
ação dessa relevante instituição, que administra vultosas importâncias pertencentes ao Poder 
Público. 
A providência ora sugerida aperfeiçoa o processo de controle de preenchimento de Cargos públicos 
que se caracterizam pela gerência de recursos públicos, 
Parecer:   
   A presente Emenda visa aperfeiçoar o texto da alínea "d" do item III do artigo 83 do Substitutivo.  
Assim, somos pelo seu acolhimento, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:28323 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do item VI do Art. 83 a expressão "por proposta do Primeiro-Ministro." 
Justificativa: 
Considerando tratar-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no 
texto do novo projeto de constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores 
Senadores à iniciativa do Primeiro-Ministro.  
Portanto, propõe-se a alteração supra, para evitar que se consagre na nova Constituição Federal o 
grave erro de se definir como competência da União o disciplinamento da capacidade de 
endividamento dos Estados e Municípios. 
Esse poder, que hoje deveria ser da competência privativa do Senado Federal, está sendo de fato 
exercido pela União. E tem, por esse exato motivo, submetido os Estados e Municípios aos maiores 
constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças.  
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Ressalte-se que foi justamente baseado nessa subordinação, indesejável que, em 1975, tomando por 
base a Constituição de 1967, instalou-se todo o aparato limitativo ao endividamento dos Estados e 
Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho Monetário Nacional.  
Parecer:   
   Realmente a supressão da expressão "por proposta do Primeiro-Ministro" irá trazer ao texto do 
inciso VI do artigo 83, mais coerência no que tange ao aperfeiçoamento deste texto.  
Assim, somos pela aprovação desta Emenda. 
    
      EMENDA:28695 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No.  
Dê-se aos incisos do Art. 83 a seguinte redação:  
Art. 83 - ........................ 
I - julgar o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado nos  
crimes de responsabilidade;  
II - ............................... 
III - .............................. 
a) - .............................. 
b) - de Procurador-Geral da República e de Procurador-Geral da União;  
c) - dos Governadores de Territórios;  
d) - de membros do Conselho Monetário Nacional;  
e) - do Presidente e Diretores do Banco Central do Brasil;  
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a indicação dos  
chefes de missão diplomática de caráter permanente.  
V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do  
Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, e pronunciar-se sobre o respectivo  
instrumento de celebração;  
VI - .............................. 
VII - ............................. 
VIII - ............................ 
IX - .............................. 
X - ............................... 
XI - .............................. 
§ 1o. - .......................... 
§ 2o. - A demissão dos titulares dos cargos referidos nas alíneas "b", "c", "d" e "e" do  
inciso III será precedida de autorização do Senado Federal. 
Justificativa: 
Ao Senado deve caber também o julgamento dos Ministros de Estado, nos crimes de 
responsabilidade. 
As demais alterações sugeridas nesta emenda visam a fortalecer a competência do Senado como 
órgão da federação. 
Parecer:   
   A Emenda propõe modificações em incisos do Art. 83 do Substitutivo, que estabelece competência 
privativa do Senado da República.  
O item I, "julga o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nos crime de responsabilidade e os 
Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles", pela Emenda, passaria a 
"julgar o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado nos crimes de 
responsabilidade".  
O item III, "aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão política, a escolha dos 
titulares dos seguintes cargos, além de outros que a lei determinar:", receberia modificações nas 
alíneas "b", "c", "d" e "e", da seguinte forma: a alínea "b", "um terço dos Ministros do Tribunal de 
Contas da União, indicados pelo Presidente da República" passaria a: "de Procurador-Geral da 
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República e Procurador-Geral da União"; a alínea "c", "dos Governadores de Territórios", 
permaneceria; a alínea "d", "do Presidente e dos Diretores do Banco Central e deliberar sobre a sua 
exoneração", passaria a "de membros do Conselho Monetário Nacional"; a alínea "e", "do Procurador-
Geral da República", passaria a "do Presidente e Diretores do Banco Central do Brasil". As principais 
modificações resultantes deste aspecto da Emenda consistem em excluir da aprovação do Senado a 
escolha de um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União e em incluir a escolha dos 
membros do Conselho Monetário Nacional e do Procurador-Geral da União, esta, em conflito com o 
Art. 115, III, que atribui ao Presidente da República competência para nomear o Procurador-Geral da 
União, e com o Art. 175.  
O item IV, "aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos 
Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente", teria a palavra "escolha" substituída pela 
palavra "indicação".  
O item V, "autorizar previamente operações externas de natureza financeira, de interesse da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios", teria suprimida a palavra 
"previamente" e seria acrescido das palavras: "e pronunciar-se sobre o respectivo instrumento de 
celebração".  
O parágrafo único seria renumerado como parágrafo 1o., acrescentando-se um parágrafo 2o., pelo 
qual, "a demissão dos titulares referidos nas alíneas "b", "c", "d" e "e" do inciso III (do Aart.83) será 
precedida de autorização do Senado Federal. Note-se que o item XI do Art. 83 atribui ao 
Senado competência para "aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, 
do Procurador-Geral da República, antes do término de seu mandato"; considere-se o que estabelece 
o Art.175, especialmente que o Procurador-Geral da União é de livre nomeação pelo Presidente da 
República.  
Concluímos pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:29116 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Retirar a expressão: "... por proposta do Primeiro-Ministro, ....", do inciso VI do art. 83. 
Justificativa: 
Propomos que seja concluída a expressão “...por proposta do primeiro Ministro”...do texto do inciso 
VI, do art. 83, pois foi justamente apoiada em semelhante expressão que, em 1985, tomando por 
base o texto da Constituição de 1967 instalou-se todo o aparato limitativo ao endividamento dos 
Estados e Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho Monetário Nacional. 
Considerando tratar-se de competência privativa do Senado Federal, não se faz sentido preservar no 
texto da nova Constituição a incorrência de se restringir as decisões dos Senhores Senadores à 
iniciativa do Primeiro Ministro. É incoerente ou, no mínimo, extravagante.  
Parecer:   
   Realmente a supressão da expressão "por proposta do Primeiro-Ministro" irá trazer ao texto do 
inciso VI do artigo 83, mais coerência no que tange ao aperfeiçoamento deste texto.  
Assim, somos pela aprovação desta Emenda. 
    
   EMENDA:29267 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa do item I do art. 83 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 83 - ..................................  
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I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de estado nos 
crimes da mesma natureza, conexos com aqueles;  
II (...) XI 
Justificativa: 
A modificação proposta no dispositivo acima prende-se ao fato de, em outra emenda, se haver 
proposto o regime presidencialista onde não existe a figura do 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:29594 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO LEGISLATIVO  
[...] 
Art. 82 - Compete privativamente ao Senado da República:  
I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de  
Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles;  
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da  
República e o Procurador-Geral da União no crimes de responsabilidade;  
III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a escolha dos  
titulares dos seguintes cargos, além de outros que  
a lei determinar;  
a) de magistrados, nos casos determinados pela Constituição;  
b) um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados, pelo Presidente da República;  
c) dos Governadores de Territórios;  
d) do Presidente e dos Diretores do Banco Central;  
e) do Procurador-Geral da República;  
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos  
Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente;  
V - autorizar previamente operações externas de natureza financeira, de interesse da União dos  
Estados do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  
VI - fixar limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e dos  
Municípios;  
VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e  
interno da União, Estados , Distrito Federal e Municípios de suas autarquias e demais entidades  
controladas pelo poder público federal;  
VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de  
crédito externo e interno;  
IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados,  
do Distrito Federal e dos Municípios;  
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por  
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  
XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração de ofício, do Procurador-  
Geral da República, antes do término de seu mandato;  
XII - deliberar sobre a exoneração do Presidente e Diretores do banco central;  
XIII - recomendar ao Presidente da República o afastamento de detentor de cargo ou função de  
confiança no Governo Federal, inclusive na administração indireta;  
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XIV - propor projeto de lei dispondo sobre a criação, transformação ou extinção de cargos,  
empregos e funções dos seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observado o disposto 
no art. 224, § 1o.  
Parágrafo único - Nos casos previstos nos itens I e II funcionará como Presidente o do  
Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois  
terços dos votos do Senado da República, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o  
exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.  
[...] 
Justificativa: 
Por entendermos que o sistema presidencialista de governo é aquele que melhor condiz com a 
tradição federativa e republicana e as aspirações do povo brasileiro, e, tendo em vista o momento 
atual vivido pelo País, apresentamos a presente Emenda visando a substituir a estrutura de governo 
criada pelo Projeto de Constituição.  
Considerando, porém, a necessidade de revisão do sistema presidencialista, adotado no País desde 
a Carta de 1891, procurou elaborar um sistema de governo no qual haja um real equilíbrio entre os 
Poderes constituídos.  
Com esse intuito, procuramos preservar as conquistas do Poder Legislativo, previstas na proposta 
parlamentarista, mantendo, também, a disposição do Conselho de Ministros, que atribui ao Poder 
Executiva uma estrutura de decisão colegiada, elidindo, dessa forma, sério problema existente no 
sistema presidencialista vigente, o qual reside nas decisões pessoais ou individuais, adotadas quer 
por parte do Presidente da República, quer por parte dos Ministros. Com a manutenção do Conselho 
de Ministros as decisões de Governo serão tomadas colegiadamente e com isso, haverá a 
responsabilização coletiva de todos os membros do Executivo. 
Parecer:   
   A Emenda visa a restabelecer, no texto do Projeto de Constituição, o sistema presidencialista de 
governo.  
Com esse objetivo, a Emenda "sub examine" cria um sistema de governo fundado no equilíbrio dos 
Poderes constituídos, que exercem as funções estatais de legislar, executar e julgar.  
Inova, portanto, a Emenda, objeto de exame, com relação ao sistema atualmente vigente, na medida 
em que cria uma estrutura de governo fundada no equilíbrio dos Poderes Constituídos, combatendo, 
dessa forma, o presidencialismo imperialista, que tem vigido no Brasil desde a Constituição de 1891.  
Tendo por escapo, portanto, a implantação no novo Estado, a ser estruturado pela futura Carta 
Magna brasileira, do presidencialismo sob o modelo clássico, de inspiração americana, no qual o 
Legislativo, e Executivo e o Judiciário se equilibram, no exercício de suas funções típicas, por 
intermédio do sistema de "checks and balances" (freios e contrapesos), a Emenda mantém, na 
íntegra, as conquistas alcançadas pelo Poder Legislativo na estrutura parlamentarista esboçada no 
Substitutivo do Relator, aprimorando-as em alguns casos, como "Verbis gratia", a hipótese de 
denúncia de atos internacionais sobre direitos do homem, direito humanitário e as convenções 
internacionais do trabalho, a qual terá que ser aprovada pelo Congresso Nacional.  
Dessarte, com o objetivo primordial da criação de um sistema de governo baseado em Poderes 
fortes, interdependentes e harmônicos, a Emenda, objeto de análise, substituiu a atual espécie 
normativa, denominada decreto-lei, pela hipótese de apreciação do projeto de lei que disponha sobre 
matéria urgente ou de interesse público relevante no prazo de quarenta e oito horas, contadas da 
solicitação do Presidente da República (art. 94, § 4o.) A urgência ou interesse público relevante da 
matéria poderá, também, motivar a convocação extraordinária do Congresso Nacional, pelo 
Presidente da República, para deliberar, em prazo sumário, sobre o projeto de lei.  
Ao eliminar o decreto-lei, a Emenda estabelece duas hipóteses de redução dos prazos de tramitação 
legislativa: o de quarenta e oito horas, nos casos de urgência ou de interesse público relevante, e o 
de quarenta e cinco dias, nas duas Casas, que deliberarão em sessão conjunta, quando assim o 
for solicitado pelo Presidente da República.  
Ao Senado da República, a Emenda atribui a competência de recomendar ao Presidente da 
República a exoneração de detentor de cargo ou função de confiança no Governo Federal, inclusive 
na administração indireta. A fórmula encontrada mantém a independência do Presidente, para o 
preenchimento de cargo ou função de sua confiança, porém confere, ao mesmo tempo, à Casa 
representante dos Estados-membros, componentes  
da Federação, cujos membros têm mandato popular, a faculdade de provocar o Presidente da 
República para rever o voto de confiança que depositou no detentor do cargo ou função na ad-  
ministração em geral.  
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A preocupação da Emenda com o desempenho harmônico, pelos Poderes constituídos, das funções 
estatais, reflete-se na previsão do Conselho de Ministros incumbido de tornar colegiadas as decisões 
de Governo.  
A justificação da Emenda sintetiza, com perfeição, o seu intuito, merecendo, por conseguinte, ser 
transcrita:  
"Por entendermos que o sistema presidencialista de governo é aquele que melhor condiz com a 
tradição federativa e republicana e as aspirações do povo brasileiro, e, tendo em vista o momento 
atual vivido pelo País, apresentamos a presente Emenda visando a substituir a estrutura de governo 
criada pelo Projeto de Constituição.  
Considerando, porém, a necessidade de revisão do sistema presidencialista, adotado no País desde 
a Carta de 1891, procuramos elaborar um sistema de governo no qual haja um real equilíbrio entre os 
Poderes constituídos.  
Com esse intuito, procuramos preservar as conquistas do Poder Legislativo, previstas na proposta 
parlamentarista, mantendo, também, a disposição do Conselho de Ministros, que atribui ao Poder 
Executivo uma estrutura de decisão colegiada, elidindo, dessa forma, sério problema existente no 
sistema presidencialista vigente, o qual reside nas decisões pessoais ou individuais, adotadas quer 
por parte do Presidente da República, quer por parte dos Ministros. Com a manutenção do Conselho 
de Ministros as decisões de Governo serão tomadas colegiadamente e com isso, haverá a 
responsabilização coletiva de todos os membros do Executivo."  
A Emenda promove verdadeira depuração no sistema presidencialista vigente, porém, apesar do seu 
objetivo digno de louvar, não encontra respaldo na Comissão de Sistematização, e, portanto, deve 
ser rejeitada. 
    
   EMENDA:29598 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescentar ao art. 83 o inciso XII, com a seguinte redação:  
Art. 83. ....................... 
XII - Decidir sobre requerimento de urgência para apreciação de projetos de lei, em sessão  
conjunta, a requerimento de, no mínimo, 1/5 dos membros do Senado Federal. 
Justificativa: 
A emenda proposta tem por objetivo conferir legitimidade ativa aos membros de cada uma das Casas 
do Congresso Nacional, para utilização do mecanismo processual da urgência na apreciação 
conjunta de projeto de lei.  
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:29677 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do inciso VII, do artigo 83, a  
expressão "da União,". Suprima-se do inciso V e VI, do artigo 83, a expressão "da União. 
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Justificativa: 
É atribuição da Câmara dos Deputados a observação e fixação de limites de endividamento como 
parte da política monetária e finanças do Governo. Cabe ao Senado a mesma função, 
tradicionalmente, com referência aos Estados e Municípios.  
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:29831 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 83 do substitutivo ao Projeto de Constituição, o seguinte item IV,  
renumerando-se o atual e os subsequentes:  
"IV - autorizar, por voto secreto, a criação de representação diplomática permanente." 
Justificativa: 
O Senado Federal se caracteriza com o fiel da balança federativa e participa da política internacional, 
pela aprovação dos Chefes de missão diplomática de caráter permanente. 
Ora, se ao Senado compete, previamente essa aprovação, por voto secreto, como admitir-se possa o 
Executivo criar, por decreto, sem prévia audiência nem do Senado nem do Congresso Nacional, 
embaixadas no exterior? 
Ofende o simples bom senso - tanto quanto à lógica jurídica - que um poder se atribua competência 
exclusiva para criar representações diplomáticas permanentes no exterior, quando não pode, sem a 
prévia aprovação do Senado Federal, nomear os chefes dessas mesmas missões. 
Assim é que, estamos incluindo no Texto Constitucional em elaboração, a competência privativa do 
Senado Federal, da criação de representação diplomática permanente. 
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:29840 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 83 - TÍTULO V -  
CAP I - SECÃO IV  
Emenda ao texto do substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização (AGO/87).  
Suprimir a expressão: "... por proposta do Primeiro Ministro, ..", do inciso VI do art. 83. 
Justificativa: 
Propõe-se retirar a expressão “...por proposta do Primeiro Ministro...” do texto do inciso VI, do Art. 83, 
pois foi justamente apoiado em igual expressão que, em 1.975, tomado por base texto da 
Constituição de 1.967, instalou-se todo o aparato limitivo ao endividamento dos Estados e Municípios, 
pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho Monetário Nacional. 
Considerando tratar-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no 
texto do novo projeto de constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores à 
iniciativa dos Primeiros Ministros; e muito menos completar em outro artigo do Projeto, onde se trata 
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das atribuições do Congresso Nacional, portanto das duas Casas, poderes que são tradicionalmente 
de competência do Senado. É incoerente ou, no mínimo, extravagante.  
Parecer:   
   Realmente a supressão da expressão "por proposta do Primeiro-Ministro" irá trazer ao texto do 
inciso VI do artigo 83, mais coerência no que tange ao aperfeiçoamento deste texto.  
Assim, somos pela aprovação desta Emenda. 
    
   EMENDA:29906 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Retirar a expressão"...por proposta do Primeiro-Ministro,...", do inciso VI do artigo 83. 
Justificativa: 
Propomos que seja excluída a expressão “...por proposta do Primeiro Ministro”...do texto do inciso VI, 
do art. 83, pois foi justamente apoiada em semelhante expressão que, em 1985, tomando por base o 
texto da Constituição de 1967 instalou-se todo o aparato limitativo ao endividamento dos Estados e 
Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho Monetário Nacional. 
Considerando tratar-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no 
texto da nova Constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores Senadores à 
iniciativa do Primeiro Ministro. É incoerente ou, no mínimo, extravagante.  
Parecer:   
   Realmente a supressão da expressão "por proposta do Primeiro-Ministro" irá trazer ao texto do 
inciso VI do artigo 83, mais coerência no que tange ao aperfeiçoamento deste texto.  
Assim, somos pela aprovação desta Emenda. 
    
   EMENDA:30032 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Poder Legislativo  
[...] 
Seção III  
Do Senado Federal  
Art. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de  
trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos.  
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.  
§ 2o. A representação de cada Estado e do Distrito Federal renovar-se-á de quatro em quatro  
anos, alternadamente, por um e dois terços.  
Art. Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de  
Estado, de sua livre escolha, nos crimes da mesma natureza, conexos ou não com aqueles;  
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Chefe do Ministério  
Público da União nos crimes de responsabilidade;  
III - aprovar, previamente, por voto secreto, a escolha de magistrados, nos casos determinados  
pela Constituição, dos Ministros do Tribunal de Contas da União, dos Chefes de Missão Diplomática  
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de caráter permanente, dos Governadores de Territórios e, quando determinados em lei, a de  
outros servidores;  
IV - autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, de  
interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal;  
V - suspender, após avaliação discricionária, fundada em razões de relevante interesse econômico  
ou social, a execução, no todo ou em parte, de lei ou ato, declarados inconstitucionais por decisão  
definitiva do Supremo Tribunal Federal;  
VI - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de seus serviços e fixem os  
respectivos vencimentos;  
VII - suspender, exceto nos casos de intervenção decretada, a concentração de força  
federal nos Estados, quando as necessidades de ordem pública não a justifiquem;  
VIII - editar resoluções.  
Parágrafo único - Nos casos previstos nos itens I e II, funcionará como Presidente do Senado  
Federal o do Supremo Tribunal Federal; somente por dois terços de votos será proferida a sentença  
condenatória, e a pena limitar-se-á à perda do cargo, com inabilitação, por cinco anos, para o  
exercício de função pública, sem prejuízo de ação da justiça ordinária.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:30173 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do artigo 83 a alínea "d" do inciso III. 
Justificativa 
Não deve caber ao Senado tal decisão, uma vez que o presidente e os diretores do Banco Central 
estão intimamente vinculados à atuação do Ministro da Fazenda, o qual, pelo sistema parlamentarista 
adotado no Substitutivo, depende de aprovação da Câmara Federal. Uma disputa entre fontes 
decisórias poderia ser estabelecida, uma vez que cabe ao Senado aprovar um titular de confiança de 
um Ministro que, por sua vez, é da confiança da outra Casa. 
Parecer:   
   No art. 83 encontram-se delineadas as competências privativas do Senado da República. A 
presente Emenda introduz alteração que vai de encontro à opinião majoritária da Comissão  
de Sistematização. Por isso, somos contrários ao seu acolhimento. 
    
   EMENDA:30762 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 83, inciso VII  
Acrescente-se ao Art. 83, inciso VII, do  
Projeto de Constituição a seguinte proposição:  
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art. 83 - .......................... 
Inciso VII - ..."Estaduais, Municipais e do Distrito Federal". 
Justificativa: 
Se a intenção do Constituinte é controlar o endividamento interno e externo dos Governos Federal, 
Estadual, Municipal e do Distrito Federal, não basta regulamentar o uso desses créditos pelas demais 
entidades controladas pelo poder público federal.  
O mesmo dispositivo de controle deve ser estendido também às estatais controlados pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios.  
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:30793 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 83, Inciso III  
Dê-se nova redação ao item "d" do Artigo 83, Inciso III e inclua-se os itens "f" e "g":  
Art. 83 - ............................. 
d) do Presidente e dos diretores do banco central, do presidente do banco do Brasil e  
deliberar sobre as suas exonerações;  
f) dos conselheiros do tribunal de Contas do Distrito Federal;  
g) do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Justificativa: 
Pela relevância de tais funções, de interesse tanto dos poderes da República como também de toda 
sociedade brasileira. 
Parecer:   
   Encontram-se, no art. 83, delineadas as competências privativas do Senado da República. A 
presente Emenda introduz nele alteração que vai de encontro à opinião da maioria dos componentes 
da Comissão de Sistematização. Por isso, somos pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:31104 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FURTADO LEITE (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO  
DE SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao artigo 47 do Título IV a seguinte redação, alterando-se, consequentemente, o item  
III do artigo 83 e item II do art. 115, ambos do Título V, na forma abaixo:  
"Art. 47 - Lei Complementar, de iniciativa exclusiva do Presidente da República, disporá  
sobre a organização administrativa e judiciária do Distrito Federal.  
§ 1o.- O Administrador do Distrito Federal será nomeado pelo Presidente da República, depois  
de aprovada a escolha pelo Senado da República.  
§ 2o.- É vedada a divisão do Distrito Federal em Municípios".  
"Art. 83 - .......................... 
III - ............................ 
f) - do Administrador do Distrito Federal".  
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"Art. 115 - ...................... 
II - nomear, após aprovação pelo Senado da República, os Ministros do Supremo Tribunal  
Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, os Chefes de Missão 
diplomática  
de caráter permanente, o Administrador do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o  
Presidente e os Diretores do Banco Central". 
Justificativa: 
Esta Emenda consubstancia a proposta de institucionalização da figura do Administrador do Distrito 
Federal. 
A primeira referência constitucional ao Distrito Federal decorre da Constituição republicana de 1891. 
O Distrito Federal originou-se do antigo Município Neutro (Rio de Janeiro), que foi sede do Governo 
Imperial. A Constituição de 1891 acentuou, formalmente, a necessidade de interiorização da Capital 
da República, ao dispor sobre a localização desta numa área, a ser demarcada, situada no Planalto 
Central brasileiro. Essa Constituição conferiu ao Distrito Federal, ainda que com várias restrições, o 
mesmo tratamento Jurídico-institucional dispensado aos Municípios. Sob a primeira Constituição 
republicana, o regime jurídico do Distrito Federal fundamentou-se no modelo municipal. 
Foi, no entanto, a Constituição de 1934 aquela que maior grau de autonomia político-administrativa 
outorgou ao Distrito Federal. 
Foi o período da virtual equiparação do Distrito Federal aos Estados-membros. 
A Constituição de 1946 ampliou consideravelmente as prerrogativas institucionais do Distrito Federal, 
recolocando-o, tal como já o fizera a Constituição de 1934, numa posição intermediária entre o 
Estado-membro e o Município. 
Hoje, sob o texto em vigor, o Distrito Federal mantém relativa identidade com a posição jurídico-
institucional que ostentou em 1946. A instituição do Distrito Federal, no sistema jurídico brasileiro, 
inspirou-se no modelo americano. Com efeito, a Constituição dos Estados Unidos da América, de 17 
de setembro de 1787, ao dispor sobre as atribuições de legislativo, deferiu-lhe competência pera 
"exercer poderes de legislação exclusiva sobre um distrito (de área não superior a dez milhas 
quadradas), que se tornará, por cessão de um Estado e aceitação do Congresso, a sede do Governo 
das Estados Unidos...” 
O texto ora proposto dispõe sobre o processo de investidura do Administrador do Distrito Federal, que 
será nomeado pelo Presidente da República, após aprovação do Senado. 
Esta Emenda busca refletir a natureza jurídica das atribuições do órgão dirigente dessa pessoa 
estatal, que nada mais faz do que simplesmente administrar, sem maior autonomia, a entidade que 
sedia o domicílio constitucional dos Poderes da União. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o projeto do Relator acolheu as aspirações populares. A população 
de Brasília e demais núcleos habitacionais do Distrito Federal, por seus representantes no Congresso 
Nacional e por suas entidades de classes manifestaram entusiasticamente o desejo de emancipação 
do Distrito Federal. 
    
   EMENDA:31650 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão  
de Sistematização  
Dê-se aos Capítulos I (Do Poder Legislativo)  
e II (Do Poder Executivo) ambos do Título V, a seguinte redação:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Poder Legislativo  
Seção III  
[...] 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 131  

 

Art. Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de  
Estado, nos crimes da mesma natureza, conexos ou não com aqueles;  
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da  
República, nos crimes de responsabilidade;  
III - aprovar, previamente, por voto secreto, a escolha de magistrados, nos casos determinados  
pela Constituição, dos Ministros do Tribunal de Contas da União, dos Chefes de missão diplomática  
de caráter permanente, dos Governadores de Territórios e do Distrito Federal e, quando  
determinado em lei, a de outros servidores;  
IV - autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, de  
interesse dos Estados e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal;  
V - suspender, após avaliação discricionária, fundada em razões de relevante interesse econômico  
ou social, a execução, no todo ou em parte, de lei ou ato, declarados inconstitucionais por decisão  
definitiva do Supremo Tribunal Federal;  
VI - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de seus serviços e fixem os  
respectivos vencimentos;  
VII - expedir resoluções.  
Parágrafo único. Nos casos previstos nos itens I e II, funcionará como Presidente do Senado  
Federal o do Supremo Tribunal Federal, salvo se for ele o acusado, hipótese em que presidirá o  
julgamento o Vice-Presidente daquele Tribunal; somente por dois terços de votos será  
proferida a sentença condenatória, e a pena limitar-se-á à perda do cargo, com inabilitação,  
por cinco anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo de ação da justiça  
ordinária.  
[...] 
Justificativa: 
O texto ora proposto tem por objetivo principal, no capítulo concernente ao Poder Executivo, definir o 
sistema de governo e disciplinar ao órgão depositário das funções executivas.  
Esta emenda consagra o regime presidencial, que tem sido, ao longo de nossa história republicana, 
uma das instituições características do sistema constitucional brasileiro.  
Com a proclamação da República, em 1889, inaugurou-se, na pratica das instituições brasileiras, a 
observância do modelo presidencial, sob cuja égide passou a estruturar-se o Estado.  
A crescente expansão dos poderes deferidos ao Presidente da República acentuou-se, 
progressivamente, a cada momento, até atingir, no ordenamento vigente, uma situação de quase 
absoluto desequilíbrio entre os Poderes do Estado, com a consequente degradação institucional do 
Legislativo e do Judiciário. 
O perfil autoritário da Carta Constitucional em vigor refletiu-se na centralização orgânica do Poder, a 
evidenciar a inquestionável supremacia do Executivo em face dos demais órgãos da soberania 
nacional.  
No presente momento histórico, e que se registra a inflexão do processo autoritário de Governo, 
torna-se imperioso pacificar o Executivo aos Poderes Legislativo e Judiciário, restabelecendo a 
fórmula clássica, divisada por Locke, Montesquieu e Benjamin Constant, de conter o poder pelo 
próprio poder, num sistema de harmonia institucional, de freios e contrapesos, que permita, na pratica 
do Estado, o controle recíproco entre os poderes da República.  
Antes, porém, que isso ocorra, é de essencialmente inegável que se viabilizem, na ambiência de 
cada um dos Poderes do Estado, mecanismos de controle horizontal, que, atuando no plano inter ou 
intraorgânico, restrinjam a possibilidade da utilização abusiva do aparato governamental. 
A proposta, ora submetida à deliberação dos Senhores Constituintes, visa a tornar explicita a 
conformação triangular do poder, nela divisando, de um lado, o conjunto da cidadania (eleitorado), 
cuja vontade atua como fator de legitimação das instituições do Estado, e, de outro, o Legislativo e o 
Governo, que detêm o poder por delegação popular.  
A presença inafastável dessa tríade no processo governamental, tal como vem este disciplinado no 
texto proposto, assegura permanente e recíproco controle entre os detentores do poder, 
neutralizando, desse modo, o absolutismo estatal, personificado no Leviathan, tão incompatível com o 
regime democrático das liberdades públicas. 
É preciso salientar que leitmotiv, inspirador desta proposição, guarda estrita ao dogma do 
constitucionalismo clássico, que tinha, na Constituição, o instrumento jurídico essencial de limitação 
do poder político.  
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O processo de racionalização do poder objetiva instituir, em bases jurídicas, limitações e controles 
sobre o exercício dessa suprema prerrogativa estatal. O poder absoluto, exercido pelo Estado sem 
quaisquer restrições, inviabiliza, numa comunidade estatal concreta, a prática efetiva das liberdades 
públicas. 
Daí a razão desta proposta, que se inspira, fundamentalmente, na necessidade de preservar o 
equilíbrio e a estabilidade das relações do governo.  
Esta proposta, fiel à tradição republicana brasileira, concentra, no Presidente da República, a dupla 
condição de que ele, hoje, está investido: a de Chefe de Estado e a de Chefe de Governo. 
É preciso, neste ponto, relembrar o pensamento do eminente Senador Constituinte AFOSNO 
ARINOS, sobre a questão do presidencialismo expresso em trabalho datado de 12 de maio de 1949, 
que ofereceu como relator da comissão especial da Câmara dos Deputados, criada para examinar a 
proposta da emenda constitucional, de autoria do saudoso Deputado RAUL PILA, que instituía o 
sistema parlamentar de governo: 
“...1º O Presidencialismo é o sistema de governo que melhor corresponde às tradições e às 
condições da América. O parlamentarismo nunca foi, de fato, praticado no nosso país nem no nosso 
Continente, e quando o foi, nas fórmulas ou nas leis, nunca evitou o paternalismo, a ditadura virtual, o 
governo pessoal e concentrado, em suma. 
2º O parlamentarismo é incompatível com o federalismo, tal como este é concedido, praticando e 
necessário no Brasil.  
3º A emenda, não aceitando a contradição parlamentarismo-federação, instituiu o governo 
parlamentar ao mesmo tempo que manteve o controle do Judiciário sobre a ação do Parlamento, 
dualismo desconhecido, nos termos em que foi estabelecido, e de dificílima senão impossível 
manutenção.  
4º Não é exato que o presidencialismo tenha preparado, mais que o parlamentarismo, o caminha à 
ditadura. 
5º Hoje em dia o processo de formação das maiorias parlamentares (bloco majoritário ou coligação 
de minorias) não depende do sistema de governo, parlamentar ou presidencialismo, mas do faro de 
os grupos econômicos e trabalhistas se diferenciarem em duas ou mais organizações partidárias. Nos 
países multipartidários, a posição política do Executivo é muito assemelhada, qualquer que seja o 
sistema de governo. 
6º A eficiência da ação social dos governos também não depende dos regimes.  
7º No Brasil devemos habituar-nos à pratica da evolução, construtiva das instituições políticas, em 
vez de prosseguir no esforço das revoluções destrutivas, que recolocam permanentemente o 
problema da forma do Estado, sem nunca abordar as questões de fundo, que dizem diretamente 
respeito à visa do povo.  
Pelas razões acima sumariadas e pelos fundamentos que as precedem, somos pela rejeição da 
emenda parlamentarista” “(v. Estudo de Direito Constitucional”, pag. 110/111. 1957, Forense).  
A proposta que ora apresentamos, fiel aos postulados do presidencialismo, não confere ao Poder 
Executivo uma estrutura dualista, que compartilhe as atribuições inerentes à Chefia de Estado e à 
Chefia de Governo entre o Presidente da República e outro órgão do Estado.  
O texto preconiza um Executivo unificado, em que as funções de Estado e de Governo acham-se 
concentradas no Presidente da República, que as exercerá como auxilio dos seus Ministros, com ele 
reunidos em comunhão hierárquica.  
Para obstar, no entanto, o controle hegemônico do processo de governo, pelo Presidente da 
República, a proposta limita-se a ação política, prestigiando e fortalecendo, no plano institucional, e 
de modo expressivo, o Poder Legislativo. 
O texto da Emenda, inspirado pela necessidade de controlar, eficazmente, o exercício das atividades 
do Poder Executivo, introduz, nas relações político-institucionais entre o Presidente da República e o 
Congresso Nacional, inovação extremamente relevante: a censura parlamentar a Ministro de Estado, 
que ocupe Pasta Civil e a suspensão de decreto do Executivo pelo controle da legalidade.  
A prerrogativa do Poder Legislativo de censurar Ministro encontra símile nas Constituições do 
EQUADOR (art. 87), da VENEZUELA (art. 153, 2º), da BOLIVIA (art. 70) e do URUGUAI (arts. 147-
148).  
Lembre-se por oportuno, com o eminente ASSIS BRASIL que, “no governo presidencial não é defeso 
adotar certos elementos úteis de sistema parlamentar...” (v. Anais da Assembleia Constituinte de 
1934, vol. V, p. 115). O sistema presidencialista norte-americano adotou a aprovação prévia, pelo 
Congresso, das indicações dos Secretários de Estado.  
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Á analise do texto que ora submetemos à Assembleia Nacional Constituinte permite vislumbrar que, 
nele, se contem clara reação à estrutura de poder singular na esfera do Executivo. 
E é neste ponto, precisamente, que reside um dos aspectos mais importantes da proposta inclusa, 
que institucionaliza mecanismos de contenção do poder presencial, ensejando ao Congresso 
Nacional uma decisiva participação no processo de governo. 
Os procedimentos de fiscalização estabelecidos nesta Emenda, disciplinadores das relações que se 
processam no plano interorgânico, entre o Executivo e o Legislativo, respondem à necessidade de 
solucionar, no domínio da Constituição e sob o império das regras que dela emanam, qualquer 
possível conflito institucional pelo controle do poder.  
Registre-se, por necessário, que a atribuição de legislar mediante decreto-lei, conferida ao Presidente 
da República, encontra limitações precisas no texto ora proposto, fundadas na própria 
excepcionalidade de que se reveste esse procedimento de formação de vontade estatal.  
A nova disciplina constitucional do Poder Executivo, subjacente um novo modelo presidencial, que 
esta Emenda consubstancia, assenta-se, fundamentalmente, nos seguintes pontos: 

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

recondução para o período imediatamente subsequente; 
(4) Sujeição dos Ministros de Estado, titulares de Pasta civil, ao juízo de censura do Congresso 

Nacional, que se formalizará através de moção aprovada pelo voto da maioria absoluta dos 
congressistas. Se o Presidente da República não a vetar, a decisão congressual torna-se a 
vinculante, gerando, em consequência, a exoneração do Ministro censurado. Em caso de 
veto, a moção, desde que ratificada pelo Congresso Nacional pela maioria absoluta de seus 
membros, obrigará o Presidente da República a destituir o Ministro de Estado; 

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

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

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

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

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

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

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

Esta proposta, de outro lado, consubstancia a nomeação pertinente à responsabilidade do Chefe do 
Poder Executivo.  
Um dos aspectos centrais do regime presidencial de governo é a definição da responsabilidade do 
Presidente da República. 
Esta proposta encerra a disciplina normativa do tema referido, explicitando a dupla responsabilidade 
do Chefe do Poder Executivo da União, quer no plano político-administrativo, quer na esfera penal 
comum. 
O texto projetado identifica os valores políticos, éticos e jurídicos que a ordem constitucional deseja 
ver preservados. 
E define, ainda, a ordem procedimental a ser observada no procedimento de denúncias formuladas 
contra o Presidente da República, que terá, como hoje ocorre, o Senado Federal e o Superior 
Tribunal Federal como os seus juízes naturais nos crimes de responsabilidade e nos ilícitos penais 
comuns, respectivamente.  
A proposta mantem o procedimento escalonado, que se ditocomiza em fases sucessivas, 
abrangentes do judicium accusationes (Câmara dos Deputados) e do judicium causae (Senado 
Federal, nas infrações político-administrativas, e Supremo Tribunal, nas infrações penais).  
Esta Emenda, ao dispor sobre o PODER LEGISLATIVO, procurou ampliar-lhe as prerrogativas de 
ordem institucional, buscando, desse modo, tornar efetivo o princípio da separação dos poderes.  
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A necessidade de impor limitações jurídicas ao exercício do poder estatal e a exigência de preservar, 
em benefício da pessoa, o regime das liberdades públicas situam-se na gênese do processo de 
organização democrática e constitucional do Estado. 
O constitucionalismo, como processo e como movimento, projetando-se numa dimensão político-
jurídica, tornou-se responsável, a partir do século XVIII, pela instauração de uma ordem normativa, 
destinada a conter a onipotência do Estado.  
O controle do poder político, segundo adverte LOEWENSTEIN, representa a matéria central de 
qualquer teoria da Constituição.  
A liberdade dos destinatários do poder, numa comunidade estatal concreta, decorre, 
necessariamente, da eficácia do sistema nela instituído, que estabeleça mecanismos de vigilância 
sobre o processo de governo. 
A divisão do poder constitui princípio fundamental de limitação da autoridade estatal. Nela reside a 
garantia mesma de respeito e proteção às liberdades públicas.  
Não foi por outra razão que a Carta Imperial brasileira, de 1824, assinalou que a divisão dos Poderes 
Políticos constituía o “princípio conservador dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio de fazer 
efetivas as garantias, que a Constituição oferece” (v. art. 9º).  
Mais expressiva, ainda, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela 
Assembleia Nacional francesa, em 1789, pois enfatiza que não teria Constituição a Sociedade na 
qual a garantia dos direitos não estivesse assegurada e nem a separação de poderes determina (v. 
art. 16).  
O sentido democrático que deve inspirar o processo de consolidação de nossas instituições repele 
qualquer sistema que gere a concentração de poderes.  
Daí a necessidade, na esfera da divisão funcional do poder, de estabelecer um regramento 
constitucional que confira independência ao PODER LEGISLATIVO e permita aos membros nele 
investidos a vigilância nobre o exercício dos demais da República.  
O PODER LEGISLATIVO constitui, em essência, o instrumento fundamental do governo 
representativo. 
É nele que se realiza, em plenitude, o principio reitor do Estado democrático, cujo poder deriva do 
justo consentimento dos governados.  
Assim, é imperioso dotar o Poder Legislativo, no Estado brasileiro, de estrutura, garantias e 
mecanismos que o inviabilizem a cumprir de três missões fundamentais para as quais foi instituído: 
legislar, representar e fiscalizar.  
Esta proposta objetiva dar concretização efetiva às preocupações que visam a tornar o 
LEGISLATIVO um poder verdadeiramente autentico.  
Finalmente pretendemos, com esta emenda, atender objetivamente às aspirações legítimas do povo 
brasileiro, que se manifestou com inéditas vibrações e emoção em favor das eleições diretas para 
Presidente da República e o fez no regime presidencialista.  
Não seria prudente que a Assembleia Nacional Constituinte, também nascida naquela memorável 
campanha, viesse a frustrar a vontade popular subtraindo dos brasileiros o direto de votar no Chefe 
de Estado e de Governo.  
O regime parlamentarista, além das já apontadas incompatibilidades com a realidade brasileira, traria 
mais uma semente de insatisfação pelo retorno ao sistema de eleição indireta para o Chefe de 
Governo, o que aos olhos do povo equivaleria à volta ao Colégio Eleitoral.  
Por último, convém registrar que, há pouco mais de vinte anos, o povo brasileiro manifestou-se pelo 
presidencialismo em consulta plebiscitária com cerca de oitenta por cento de votos favoráveis a este 
sistema de governo. Aquela decisão histórico-constitucional, enquanto não revista por outra e pelo 
mesmo processo, é vinculativa no sistema representativo das democracias e obriga, também e sem 
dúvida, o Poder Constituinte, sem o que de nada valerá a declaração preliminar de que todo o poder 
emana do povo.  
Parecer:   
   A Emenda "sub examine" propõe a implementação, no Brasil, do sistema presidencialista de 
governo.  
A sistemática de funcionamento do governo, criada pela Emenda, altera, profundamente, o modelo 
presidencialista, atualmente aplicado no Estado brasileiro, criando novas competências para o 
Presidente da República e Congresso Nacional, e reduzindo as funções do Senado Federal.  
Dentre as novas competências do Presidente da República encontram-se a de expedir regulamentos 
autônomos e a de vetar moção de censura, votada pelo Congresso Nacional.  
Dentre as novas competências do Congresso Nacional encontram-se a de examinar a legalidade dos 
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regulamentos e atos expedidos pelo Executivo, a de aprovar moção de censura contra Ministro de 
Estado e a de ratificá-la, na hipótese de veto do Presidente da República.  
No que diz respeito ao processo legislativo, a Emenda recupera distinção, já existente em Cartas 
brasileiras anteriores, entre o processo de revisão e o de emenda à Constituição.  
Constata-se que no pertinente à competência legiferante do Presidente da República a Emenda foi 
pródiga, prevendo que o Chefe do Poder Executivo poderá expedir regulamentos autônomos, 
decretos leis, elaborar leis delegadas, iniciar o processo de revisão constitucional e o de emenda à 
Constituição, além de ter a competência privativa para propor projetos de lei sobre variadas matérias. 
Ao Presidente é facultado, ainda, solicitar ao Congresso Nacional, a redução dos prazos 
de apreciação dos projetos de lei de sua iniciativa.  
No tocante ao decreto-lei, especificamente, a Emenda prevê que a sua rejeição não implicará a 
nulidade dos atos e das relações jurídicas que se formaram durante a sua vigência, "restabelecendo-
se, integralmente, a eficácia dos atos legislativos, cuja aplicabilidade ficará suspensa em virtude de 
sua edição".  
Nenhuma inovação apresenta a Emenda no que diz respeito às funções administrativas e de Chefe 
de Estado, exercidas pelo Presidente da República, sendo mantida, portanto, a situação prevista na 
atual Constituição.  
Porém, com relação aos Ministros de Estado, o texto normativo, ora sob exame, reafirma a 
possibilidade de os titulares das pastas civis, à exceção do Ministro-Chefe do Gabinete Civil serem 
exonerados por força de moção de censura aprovada pelo Congresso Nacional.  
Embora de conotação conciliadora a Emenda, ao adotar o sistema presidencialista de governo, não 
encontra eco na Comissão de Sistematização, em face do que, deve ser rejeitada. 
    
   EMENDA:31701 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a expressão "por proposta do Primeiro Ministro", do inciso VI do artigo 83, do substitutivo 
do Relator. 
Justificativa: 
A expressão “por proposta do Primeiro Ministro”, do texto do inciso VI, do Art. 83, deve ser retirada, 
pois foi justamente apoiado em igual expressão que, em 1975, tomando por base o texto da 
Constituição de 1967 instalou-se todo o aparato limitativo ao endividamento dos Estados e 
Municípios, pelo Governo Federal, mediante decisões do Conselho Monetário Nacional.  
Considerado trata-se de competência privativa do Senado Federal, não faz sentido preservar no texto 
do novo Projeto de Constituição a incoerência de se restringir as decisões dos Senhores à iniciativa 
dos Primeiros Ministros; e muito menos comtemplar em outro artigo do Projeto, onde se trata das 
atribuições do Congresso Nacional, portanto das duas Casas, poderes que são tradicionalmente da 
competência do Senado. É incoerente ou, no mínimo, extravagante.  
Parecer:   
   Encontram-se, no art. 83, delineadas as competências privativas do Senado da República. A 
presente Emenda introduz nele alteração que vai de encontro à opinião da maioria dos componentes 
da Comissão de Sistematização. Por isso, somos pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:31767 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Dispositivo Emendado: art. 83, inciso III, alínea "b".  
Substitua-se a alínea "b", do inciso III, do art. 83, pelo seguinte:  
"b) os Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República." 
Justificativa: 
Nossa intenção é dispor no sentido de que todos os Ministros do Tribunal de Contas da União serão 
submetidos, quando de sua nomeação, à aprovação do Senado Federal, descabendo tal prerrogativa 
a qualquer outro organismo governamental. 
Em face disso, propusemos inclusive a supressão do inciso XVI do art. 77. 
Parecer:   
   No art. 83 encontram-se delineadas as competências privativas do Senado da República. A 
presente Emenda introduz alteração que vai de encontro à opinião majoritária da Comissão de 
Sistematização. Por isso, somos contrários ao seu acolhimento. 
    
   EMENDA:31820 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Altere-se a redação do inciso X do art. 83 conforme segue:  
X - Suspender a execução no todo ou em parte de Lei, Decreto-lei, Decreto ou Ato Normativo  
declarados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa: 
A emenda inclui entre os atos legislativos passiveis de declaração de inconstitucionalidade não 
apenas a Lei, mas os Decretos-leis e todos os Atos Normativos.  
Parecer:   
   No art. 83 encontram-se delineadas as competências privativas do Senado da República. A 
presente Emenda introduz alteração que vai de encontro à opinião majoritária da Comissão de 
Sistematização. Por isso, somos contrários ao seu acolhimento. 
    
   EMENDA:32024 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova vedação a Seção IV do Capítulo I do título V  
Seção IV  
Do Senado Federal  
Art. 83 - Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de  
Estado nos crimes da mesmas natureza, conexos com aqueles;  
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o 
Procurador-Geral da União nos crimes de responsabilidade;  
III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a escolha dos  
titulares dos seguintes cargos além de outros que a lei determinar;  
a) de magistrados, nos casos determinados pela Constituição;  
b) um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República;  
c) dos Governadores de Territórios;  
d) do presidente e dos diretores do Banco Central e deliberar sobre a sua exoneração.  
e) do Procurador-Geral da República;  
f) do Procurador-Geral da União;  
g) Conselheiros do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica:  
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos  
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Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente;  
V - autorizar previamente operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos  
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da  
dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios;  
VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e  
interno da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de suas autarquias e demais entidades  
controladas pelo Poder Público Federal;  
VIII - dispor sobre limites e condições, para a concessão de garantia da União em operações de  
crédito externo e interno;  
IX - estabelecer limites globais e condições, para o momento da dívida mobiliária dos Estados,  
do Distrito Federal e dos Municípios;  
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por  
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  
XI - apesar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-  
Geral da República e do Procurador-Geral da União e do Presidente do Tribunal Administrativo de  
Defesa Econômica.  
Parágrafo único - Nos casos previstos nos itens I e II, funcionará como Presidente o do  
Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será preferida por dois  
terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o  
exercício de funções pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. 
Justificativa: 
A emenda visa, não só adequar o texto ao sistema presidencialista como também incluir na 
competência do Senado Federal a de aprovar o Procurador-Geral da União e dos Conselheiros do 
Tribunal Administrativo de Defesa Econômica. 
A denominação Senado Federal, além de ser tradicional em nosso direito constitucional, define 
melhor o caráter desta Casa do Legislativo, que representa os Estados Federados. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:32194 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO I DO TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPÍTULO I DO TÍTULO V DO PROJETO DE 
CONSTITUIÇÃO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA 
SEGUINTE REDAÇÃO:  
Título V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
Capítulo I  
[...] 
SEÇÃO IV - DO SENADO DA REPÚBLICA  
Art. 75 - Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de  
estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles;  
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-geral da  
República e o Procurador-geral da União nos crimes de responsabilidade;  
III - aprovar previamente, por voto secreto após arguição em sessão pública, a escolha dos  
titulares dos seguintes cargos, além de outros que a lei determinar:  
a) de magistrados, nos casos determinados pela Constituição;  
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b) um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República.  
c) dos Governadores de Territórios;  
d) do presidente e dos diretores do banco central e deliberar sobre a sua exoneração.  
e) do Procurador-geral da República;  
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos  
Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente;  
V - autorizar previamente operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos  
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.  
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais e condições para o  
montante da dívida consolidada da União, dos estados e dos Municípios;  
VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e  
interno da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de suas autarquias e demais entidades  
controladas pelo poder público federal;  
VIII - dispor sobre limites de condições para concessão de garantia da União em operações de  
crédito externo e interno;  
IX - estabelecer limites globais e condições para montante da dívida mobiliária dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Municípios;  
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por  
definitiva do Supremo Tribunal Federal;  
XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do  
Procurador-geral da República, antes do término de seu mandato.  
Parágrafo único - Nos casos previstos nos itens I e II, funcionará como Presidente o do  
Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois  
terços dos votos do Senado da República, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o  
exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.  
[...] 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão as vezes emotiva de 
matéria prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renomado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   A emenda, além de contrariar o disposto no artigo 23, par. 2o. do RIANC, suprime partes vitais do 
Capítulo I do título V.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:32238 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dá ao inciso II do art. 83 a seguinte redação:  
"processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Defensor do Povo, o Procurador  
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Geral da República, o Procurador Geral da União e os membros do Conselho Nacional de Justiça, 
nos crimes de responsabilidade." 
Justificativa: 
O projeto cria o Defensor do Povo e o Conselho Nacional de Justiça. A natureza de suas funções 
exige esse foro privilegiado.  
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:32364 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
DISPOSITIVO EMENDADO: Item V do Art. 83.  
Suprima-se do Substitutivo o item V do Art. 83. 
Justificativa: 
O item VII do Substitutivo já prevê que o Senado da República disporá os limites globais e condições 
para as operações de credito e interno da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Não é 
necessário pois que as operações sejam aprovadas previamente pelo mesmo Senado, que já deferiu 
os limites e as condições.  
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:32437 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 83, Item X  
O Art. 83, Item X, passa a ter a seguinte redação:  
"Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão  
definitiva de dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal". 
Justificativa: 
Como está articulado no dispositivo, conjugado com o disposto em outros artigos referentes ao 
Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva poderá ser por 
maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal, isto é, seis votos em onze, o que é “quórum” muito 
baixo, visto que a diferença de um não é bastante para lhe dar o sentido de definitivo ou de maior 
permanência como decisão jurisdicional.  
Cremos que dois terços seria o tipo de decisão definitiva, que recaindo sobre a norma legal faria jus a 
que fosse suspensa pelo Senado da República.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda, conflita substancialmente com a sistemática geral 
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adotada pelo Substitutivo.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
    
   EMENDA:33038 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao Título V do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
TÍTULO V  
Da Organização Federal  
CAPÍTULO I  
[...] 
Seção V  
Do senado Federal  
[...] 
Art. 82. Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - julgar o presidente da República e o Primeiro-Ministro nos crimes de responsabilidade e  
os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles;  
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da  
República, nos crimes de responsabilidade;  
III - aprovar previamente, por voto secreto, a escolha:  
a) de magistrados, nos casos determinados  
b) dos Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;  
c) dos membros do Conselho Monetário Nacional;  
d) dos Governadores dos Territórios;  
e) do Presidente e dos Diretores do Banco Central e do Presidente do Banco do Brasil;  
f) dos Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente;  
IV - autorizar previamente operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos  
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou de qualquer órgão, entidade ou  
sociedade de que participem, e decidir sobre o texto definitivo correspondente.  
V - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante da dívida  
consolidada da União, dos Estados e dos Municípios;  
VI - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por  
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  
VII - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de seus serviços e fixem os  
respectivos vencimentos.  
Parágrafo único. Nos casos previstos nos itens I e II, funcionará como Presidente o do  
Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será conferida por dois  
terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o  
exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.  
[...] 
Justificativa: 
Oferecemos, na presente Emenda, uma proposta de Organização da União Federal, estabelecendo.  
I – a estruturação dos órgãos básicos que a integram, 
II – o relacionamento recíproco entre eles (vale dizer, o “sistema de governo”).  
Os órgãos básicos que compõem a União Federal são: 
I – o Congresso Nacional, representando o Povo Brasileiro na diversidade de suas opiniões, de seus 
interesses e de suas ideologias, 
II – a Presidência da República, a Chefia de Estado, representando o Povo Brasileiro na sua unidade 
em torno dos valores nacionais e do consenso, quanto às regras e princípios do regime democrático, 
que tornam possível a coesão da sociedade política brasileira.  
III – o Governo, órgão que, lastreando na maioria da opinião popular definida em eleições para o 
Congresso, dirige as políticas públicas, conduzindo a sociedade brasileira.  
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IV – a Administração Civil, órgão técnico, permanente, profissional e partidariamente neutro que 
aplica ordinariamente o ordenamento jurídico e executa as políticas públicas definidas pelo Governo, 
de forma igual e imparcial para todos, dentro da Constituição, dirigida superiormente pela Presidência 
da República,  
V – o Ministério Público, órgão da Administração Civil, dirigindo superiormente pela Presidência da 
República, atuando junto ao Judiciário, para a defesa da ordem jurídica, da legalidade democrática, 
bem como dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
VI – as Forças Armadas, órgão da Administração Militar, superiormente comandada pela Presidência 
da República, voltada para sua missão Constitucional de defesa dos valores da Pátria e das regras e 
princípios da democracia. 
Quanto ao relacionamento recíproco entre os órgãos (ou Sistemas de Governo), propomos o 
parlamentarismo (sistema que vem sendo acolhida pelos trabalhos constituintes desde os relatórios e 
das comissões temáticas, até o Substitutivo do Relator), com base nos seguintes pontos. 
I – separação clara de atribuições entre: 

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

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

II – a responsabilidade do Governo frente à maioria parlamentar, evitando que possa substituir 
Governo sem o consentimento da maioria,  
III – o governo composto de uma coletividade de políticos, solidariamente responsável perante o 
chefe de Estado e perante a Câmara dos Deputados. 
III – o governo composto de uma coletividade de políticos, solidariamente responsável perante o 
chefe de Estado e perante a Câmara dos Deputados.  
Anexamos ao Título V proposto, os artigos correspondentes e necessários à transição do 
presidencialismo ao parlamentarismo, par serem incorporados às disposições transitórias.  
Em síntese, a nossa preocupação com esta Emenda é chegarmos ao parlamentarismo – formula 
reconhecidamente superior do regime democrático - de forma progressiva e segura, sem 
acontecimentos nem provocações, para alcançarmos esse objetivo no prazo mais adequado, com o 
apoio do maior possível de forças políticas e sem o risco do retrocesso já amargado na experiência 
de 1961 a 1963.  
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:33229 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Retirar do art. 83, que define a competência privativa do Senado Federal, os seus itens V, VII  
e VIII, transferindo-os para o art. 77, que define a competência exclusiva do Congresso Nacional, 
que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 77 - É de competência exclusiva do Congresso Nacional:  
.............................  
XX - Autorizar previamente operações externas de natureza financeira de interesses da União, dos  
Estado, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.  
XXI - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e  
interno da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de suas autarquias e demais entidades  
controladas pelo poder público federal.  
XXII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de  
crédito externo e interno. 
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Justificativa: 
Busca-se com a presente emenda valorizar o Congresso Nacional, remetendo-lhe a competência 
exclusiva de autorizar previamente a realização de operações financeiras externas de interesse da 
União, dos Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios. Além disso, a medida confere poderes 
ao Congresso Nacional para dispor sobre o limite global e as condições para operações de credito 
externo e interno tanto da União como dos Estados, Distrital Federal e Municípios, de suas autarquias 
e entidades controladas pelo poder público federal. Compete, ainda, ao Congresso Nacional 
estabelecer limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de credito 
externo e interno. Ao definir a competência exclusiva do Congresso Nacional para essas questões, o 
legislador estará, por igual, restabelecendo, na prática, parte das prerrogativas que devem pertencer 
ao Poder Legislativo.  
Parecer:   
   Encontram-se, no art. 83, delineadas as competências privativas do Senado da República. A 
presente Emenda introduz nele alteração que vai de encontro à opinião da maioria dos componentes 
da Comissão de Sistematização. Por isso, somos pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:33304 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Adite-se ao inciso XI, do art. 83, o seguinte:  
"Art. 83 - Compete privativamente ao Senado da República:  
............................................  
XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-  
Geral da República e do Presidente do Banco Central, antes do término de seu mandato." 
Justificativa: 
Deve inserir-se na competência do Senado da República não somente a medida de exoneração, de 
ofício, do Procurador-Geral da República, senão também a do Presidente do Banco Central. 
A relevância das atribuições deferidas a ambas as autoridades seja na esfera jurídica, seja na área 
financeira - afeta profundamente a sociedade. 
Todavia, o inciso concerne, tão-só, ao Procurador-Geral da República, de modo que se busca 
estender a sua incidência ao Presidente do Banco Central como aliás propõe a Federação das 
Indústrias do Estado do Espírito Santo. 
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:33435 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dar a seguinte redação aos dispositivos abaixo:  
"Art. 28 - A República Federativa do Brasil é constituída, de forma indissolúvel, pela União,  
pelos Estados e pelo Distrito Federal.  
§ 1o. - A Cidade de Brasília, no Distrito Federal, é a capital da República.  
§ 2o. - ...................... 
§ 3o. - ...................... 
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§ 4o. - ...................... 
§ 5o. - ...................... 
"Art. 47 - O Distrito Federal compreende a Cidade de Brasília e os Municípios que forem  
estabelecidos em lei complementar, obedecidos os seguintes princípios:  
I - O Governo do Distrito Federal será exercido pelo Presidente da República, que nomeará  
o Prefeito da Cidade de Brasília;  
II - O Senado da República exercerá as funções de órgão legislativo para o Distrito Federal;  
III - aplicam-se aos Municípios as disposições do Capítulo IV deste Título."  
"Art. 83 - Compete privativamente ao Senado da República:  
XII - legislar, com a sanção do Presidente da República, sobre as matérias de interesse do  
Distrito Federal, ressalvado o disposto nos artigos 47, 76, item VIII, 171, § 2o, 176 e 177;  
XIII - exercer a fiscalização financeira e orçamentária sobre os órgãos do Distrito Federal,  
inclusive os da Cidade de Brasília, com o auxílio do respectivo Tribunal de Contas."  
[...] 
Justificativa: 
O anteprojeto consagra a mais absoluta autonomia político-administrativa para o Distrito Federal, 
equiparando –o a um verdadeiro Estado, como não há precedente em toda a história constitucional 
do País, nem similar no direito comparado.  
Evidentemente, essa situação é incompatível com o fato de o Distrito Federal sediar a Capital da 
República. 
A emenda objetiva corrigir essa anomalia, sem retirar, contudo, do povo brasiliense a tão almejada 
emancipação política. Destarte procura conciliar racionalmente as aspirações populares com o 
resguardo dos interesses nacionais.  
Pela proposta, a Capital da União passa a ser a Cidade de Brasília, assentada sobre o “Plano Piloto”, 
criando-se condições para que as chamadas Cidades Satélites se transformem em Municípios. 
Com isso, a autonomia na cura dos assuntos locais e a participação popular na gestão dos seus 
interesses imediatos estarão perfeitamente resguardados, pois, como sabido, é no município que 
podem ser mais bem geridos os negócios e os serviços públicos que tocam de perto a comunidade.  
Por outro lado, em nível mais elevado, a emancipação política do Distrito Federal continua 
assegurada pela eleição de seus representantes na Câmara dos Deputados e no Senado da 
República.  
Não desmerece o fato de o Presidente da República passar a ser o Governador do Distrito Federal. 
Ao contrário, isto só o engrandece. 
Destarte é natural que a Cidade de Brasília – e apenas ela tenha um Prefeito nomeado pelo 
Presidente da República, já que exercera funções meramente burocráticas.  
Cremos que assim será instituído o regime ideal para o Distrital Federal, e, consequentemente, a 
Capital da Republica.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:33542 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se o item XIX do art. 77 e seu parágrafo.  
Acrescente-se ao art. 83 o seguinte:  
Art. 83 - ......................... 
XII - dispor sobre o estatuído no art. 140.  
Transforme-se em § 1o. do art. 83 o atual § único do art. 77.  
Renumere-se o atual item XI do art. 83, que passará a ser o item X.  
Renumere-se o item X do art. 83, que passará a ser o item XI  
O atual § único do art. 83 passe a ser parágrafo 2o.  
Substitua-se o caput do art. 140 pelo seguinte:  
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Art. 140 § O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores remeterão ao Senado da  
República as súmulas da jurisprudência predominante para os fins do disposto no item XII  
do art. 83. 
Justificativa: 
Compete, tradicionalmente, ao Senado, suspender, conforme seu livre entendimento, no todo ou em 
parte, a lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.  
Da mesma forma, deve competir ao Senado atribuir força de lei às sumulas da jurisprudência 
predominante nos tribunais superiores.  
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto Constituinte, manifesto-me pela rejeição da Emenda por 
considerá-la conflitante com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:33665 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA  
Dá ao inciso II do art. 83 a seguinte redação:  
"II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Defensor do Povo, o  
Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral da União e os membros do Conselho Nacional 
da Justiça, nos crimes de responsabilidade". 
Justificativa: 
O projeto cria o Defensor do Povo e o Conselho Nacional de Justiça. A natureza de suas funções 
exige esse foro privilegiado.  
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:33684 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA; ADITIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO V  
Dê-se nova redação aos seguintes dispositivos:  
CAPÍTULO I - Do Poder Legislativo  
[...] 
SEÇÃO IV - DO SENADO FEDERAL  
Art. 83 ....................................  
Inciso I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de  
Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aquele;  
III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a escolha dos  
titulares dos seguintes cargos, além de outros que a lei determinar:  
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da  
dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios;  
XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, ofício, do Procurador-Geral  
da República e do procurador-Geral da União e do Presidente do Tribunal Administrativo Defesa  
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Econômica antes do término de seu mandato.  
[...] 
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:33855 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 83, parágrafo Único.  
Suprima-se, do parágrafo único do art. 83, a seguinte expressão: "funcionará como Presidente o  
do Supremo Tribunal Federal". 
Justificativa: 
O Senado da República possui autonomia administrativa, sendo indefensável que se lhe imponha 
outro Presidente, além daquele que está investido dos legítimos poderes de mando, dentro do próprio 
Legislativo. Se os ilustres Senadores devem deliberar sobre qualquer assunto, mesmo os de magna 
relevância quais sejam os que constituem sua competência privativa, devem fazê-lo sem qualquer 
ingerência externa, sob a liderança segura de sua própria Presidência, sem que, com isso, se 
pretenda desmerecer a importância do Supremo Tribunal Federal e nem mesmo a ínclita figura de 
seu ilustre Presidente.  
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:33999 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo 23 do Regime Interno da 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  
[...] 
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Seção IV  
Do Senado Federal  
Art. 83 - Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - julgar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nos crimes de responsabilidade e  
os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles;  
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da  
República e o Procurador-Geral da União nos crimes de responsabilidade;  
III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a escolha dos  
titulares dos seguintes cargos, além de outros que a lei determinar;  
a) de magistrados, nos casos determinados pela Constituição;  
b) de Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República;  
c) dos Governadores de Territórios;  
d) do presidente e dos diretores do Banco Central e deliberar sobre a sua exoneração;  
e) do Procurador-Geral da República.  
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos  
Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente;  
V - autorizar previamente operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos  
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  
VI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante  
da dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios;  
VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e  
interno da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de suas autarquias e demais entidades  
controladas pelo poder público federal;  
VIII - dispor sobre limites e condições, para a concessão de garantia da União em operações de  
crédito externo e interno;  
IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados,  
do Distrito Federal e dos Municípios;  
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por  
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;  
XI - deliberar, no prazo de trinta dias, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração,  
de ofício, do Procurador-Geral da República, antes do término de seu mandato;  
XII - sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites  
de delegação legislativa.  
Parágrafo Único - Nos casos previstos nos itens I e II, funcionará como Presidente do  
Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois  
terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o  
exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos do 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Subconjunto do ilustre Relator. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte, Senador José Richa e outros tantos ilustres membros desta Constituinte 
apresentaram, com a presente emenda, uma proposta global para o Título V, que abrange as 
disposições relativas aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  
Examinando referida proposta e louvando o esforço e a abnegação patriótica de seus ilustres 
mentores, verificamos que o nosso Projeto contempla a maioria das proposições lançadas por esse 
grupo constituinte de escol, razão por que o nosso parecer é pela sua aceitação parcial, uma vez 
atendida a maioria das respectivas sugestões pelo nosso Projeto. 
    
   EMENDA:34109 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: art. 77 - Título V -  
Capítulo I - Seção II  
Art. 83 - Título V - Capítulo I - Seção IV  
Introduzam-se no Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização as seguintes  
alterações:  
I - Acrescente-se ao art. 77 o seguinte inciso XI, renumerando-se os demais:  
Art. 77 - ..................................  
..................................................  
XI - autorizar ou vetar previamente empréstimos, acordos e obrigações externas, de  
qualquer natureza, de interesse da União.  
II - Suprima-se, do inciso V do art. 83, a expressão "da União". 
Justificativa: 
As Convenções acordadas pela União, por estados-membros, pelo Distrito Federal ou por municípios, 
com pessoas ou entidades estrangeiras, das quais resulte obrigação de qualquer natureza, 
constituem, em última instância, vinculo potencialmente gravoso para todo cidadão nacional pois, em 
situação de iliquidez crítica do mutuário faz-se necessária a interveniência do Tesouro Nacional justo 
aos credores. 
Por isso, o exame dos acordos externos de qualquer natureza deve constituir competência do 
Congresso Nacional, não somente pela relevância da matéria, mas principalmente pela necessidade 
de sua convalidação política e de seu controle por toso o Legislativo.  
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:34249 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "b" do item III do artigo 83. 
Justificativa: 
A supressão proposta tem a finalidade de adequar a referida disposição ao novo texto do artigo 77, 
inciso XVI, conforme outra Emenda de minha autoria. 
Parecer:   
   No art. 83 encontram-se delineadas as competências privativas do Senado da República. A 
presente Emenda introduz alteração que vai de encontro à opinião majoritária da Comissão de 
Sistematização. Por isso, somos contrários ao seu acolhimento. 
    
   EMENDA:34580 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO  
DE SISTEMATIZAÇÃO  
No art. 83, VI, suprima-se a expressão: "por proposta do Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
De acordo com esse dispositivo, compete privativamente ao Senado da República “fixar, por proposta 
do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e 
dos Municípios”.  
O objetivo da emenda é evitar que a capacidade de endividamento dos Estados e Municípios fique na 
dependência da iniciativa do Executivo Federal. Essa dependência tem permitido que motivos 
puramente políticos impossibilitem a reorganização das finanças estaduais e municipais, através de 
operações de crédito, que não podem ser autorizados pelo Senado Federal, por falta de uma 
proposta do Presidente da República (ou do Primeiro-Ministro, conforme o Projeto). Ficam assim os 
Governos estaduais e municipais sujeitos à boa-vontade do Chefe do Governo central, com grave 
prejuízo para a Federação.  
Ressalta ainda a incoerência da norma em questão com os itens V, VII e IX do mesmo artigo. Por 
esses dispositivos, compete ao Senado da República autorizar previamente operações externas da 
natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, doa Distritos, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios (item V) ; dispor sobre limites globais e condições para as operações de 
credito externo e interno da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (item VII); e estabelecer 
limites globais e condições para o montante da dívida mobiliaria dos Estados do Distrito Federal e dos 
Municípios (item IX). Em nenhum desses incisos está prevista a iniciativa do Primeiro-Ministro. Ora, 
se para todas as demais operações de crédito, internas ou externas, o Senado da República delibera 
livremente, sem solicitação do Primeiro Ministro, por que existir tal providência em relação à dívida 
consolida? É uma exceção que não faz sentido. 
Esta emenda, ademais, é uma reinvindicação dos Estados, expressa na Carta de Canela, por 
manifestação unanime dos Secretários de Fazenda reunidos naquela cidade gaúcha, nos dias 7 e 8 
de agosto de 1987. 
Note-se, a propósito, a redundância das disposições contidas nos itens VI, VII e IX, assim como nos 
itens V e VIII. 
Há uma sobreposição de normas que deveriam, em benefício da clareza e da concisão, ser reunidas 
em dois dispositivos apenas. A matéria vem outra vez regulada no art. 217, em seus vários incisos. Aí 
se prevê que uma Lei Complementar disporá sobre o assunto, enquanto que o art. 83 trata da 
competência privativa do Senado da República. Essa repetição de normas torna obscura a disciplina 
do credito público.  
Parecer:   
   Realmente a supressão da expressão "por proposta do Primeiro-Ministro" irá trazer ao texto do 
inciso VI do artigo 83, mais coerência no que tange ao aperfeiçoamento deste texto.  
Assim, somos pela aprovação desta Emenda. 
    
   EMENDA:34675 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao item I do art. 83, a seguinte redação:  
I - processar e julgar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, nos crimes de  
responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles; 
Justificativa: 
Cabe, privativamente ao Senado da República, processo necessário ao julgado previsto no item I. 
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 
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válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:34676 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 83 os itens V, VI, VII, VIII e IX, incluindo-os no art. 82. 
Justificativa: 
Emenda de adequação. A modificação sugerida vem de encontro à nossa aspiração de um 
Congresso equilibrado e forte.  
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:34705 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, no item V in fine, do art. 83, a seguinte expressão:  
"... inclusive das entidades da administração indireta." 
Justificativa: 
É necessária a autorização prevista na emenda sugerida.  
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:35074 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Os incisos III à IX do art. 83, passam para o art. 77, renumerando-os. 
Justificativa: 
O texto constitucional dá exclusividade ao Senado da República na escolha de magistrados e altas 
autoridades que vão exercer cargos da cúpula dos outros poderes.  
Não se justifica essa exclusividade pois, entre Câmara dos Deputados e Senado da República, deve 
haver equilíbrio e igualdade, como ocorre no processo legislativo.  
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Propõe-se, portanto, que os incisos III à IX do art. 83 do Projeto passem para a competência do 
Congresso Nacional.  
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. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:00093 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
[...] 
Art. 65.  
Item I (nova redação):  
"processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de  
Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles;"  
Item VI (nova redação):  
"fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da  
dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios;" 
[...] 
Justificativa: 
A presente emenda:  
Preserva todas as atribuições conferidas ao Congresso, como disposto pela Comissão de 
Sistematização. 
Atribui ao Presidente da República, eleito, diretamente pelo povo, além das funções de Chefe de 
Estado, também as de Chefe de Governo. 
Foi integralmente respeitada a redação proposta pela Comissão de Sistematização, feitos os ajustes 
decorrentes da eliminação do cargo de Primeiro Ministro, suprimindo, por desnecessário, o Conselho 
de Ministros; e regulamentada a moção de censura a Ministro. Sendo mantido o controle 
democrático, pelo Congresso, dos atos da Chefia do Governo.  
A solução proposta representa uma conciliação realística: do parlamentarismo preserva a enorme 
importância do Congresso; a substituição do Presidente, em seus impedimentos eventuais por 
membro do Legislativo; a moção de censura a Ministro, e todo o elenco de poderes congressuais já 
aprovados pela Comissão de Sistematização. Do presidencialismo preserva, embora despojada de 
parte de seus atuais poderes, a Chefia do Governo em mãos do Presidente da República. 
É dever do Congresso Nacional, no presente momento histórico, obter o consenso indispensável nos 
grandes temas nacionais; e uma maioria escassa nesses assuntos, é um desserviço ao país. O 
sistema, como concebido certamente garantirá a estabilidade institucional necessária para operar as 
grandes reformas exigidas pela Nação.  
Parecer:   
   A emenda do nobre deputado Maurílio F. Lima adota o artifício regimental de partir do Art. 95, que 
trata das atribuições do Presidente da República, para modificar outros artigos da Constituição.  
Submetido às dificuldades próprias deste artifício, S.Exa. acaba por adotar não um Presidencialismo 
parlamentarizado, mas rigorosamente o presidencialismo clássico, uma vez que a moção de censura 
é alterada para o quórum de 2/3. O quórum de 2/3 inviabiliza, na prática, a moção de censura e 
a torna um mecanismo meramente decorativo.  
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Existe, além disso, a "falsa" moção de censura, por maioria absoluta. Que tem o efeito de dar "um 
susto" nos Ministros. Aprovada a moção de censura por maioria absoluta, o Ministro não cai, só leva 
um susto.  
Cabendo moção de censura individual, imagine-se o que isso representará em termos de fonte 
permanente de crises.  
Ou seja: gera só a crise política, sem o poder de superação de impasse, que é a saída efetiva do 
Ministro.  
Além disso, em nossa interpretação, não é matéria correlata às atribuições do Presidente, mas sim da 
Câmara dos Deputados.  
A valer a artimanha regimental de S.Exa., é possível alterar todo o Projeto de Constituição a partir do 
Art. 95, com uma "Reação em cadeia", que pode envolver todos os seus artigos".  
S.Exa. alterou dispositivos autônomos, ferindo a Resolução no. 3.  
No que tange, portanto à tecnicalidade regimental e ao mérito, somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:00652 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Suprima-se o item XI do art. 59, incluindo-se a matéria no item X do art. 65, que passará a ter  
a seguinte redação:  
"Art. 65 - ..................................  
X - Suspender a execução, no todo ou em parte, de Lei declarada inconstitucional por  
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, inclusive suspender, total ou parcialmente, a  
vigência de atos normativos da Administração Pública Federal, direta ou indireta que  
exorbitarem do poder de regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. 
Justificativa: 
Deslocamos da competência do Congresso Nacional para a privativa do Senado Federal, ampliando 
e definindo melhor a abrangência do chamado VETO LEGISLATIVO que tem como principal objetivo 
a salvaguarda do princípio da legalidade. A matéria resultou de emenda de minha autoria, com 
alterações que, data vênia, pioraram o texto primitivo, que se quer restabelecido.  
Se prevê a suspensão total ou parcial que o texto não explicitou. Caso não deslocada a competência, 
a eficácia da norma fica prejudicada, pois requer textos regulamentares pelo Congresso é mais difícil 
do que votar a alteração da lei descumprida ou agredida.  
São comuns as práticas de administradores que, a título de regulamentar normas legais, praticam 
atos sem condições de sustentação jurídica.  
A ação encontra respaldo na própria função fiscalizadora do Poder Legislativo, que sempre merece 
aprimorada, ao lado de abrir aos representados a oportunidade de colaborar no cumprimento das leis, 
denunciando aos seus representantes as suas transgressões.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 
limites de delegação legislativa não pode acomodar-se, num só dispositivo, com a suspensão da 
execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal. São figuras jurídicas distintas, que a técnica legislativa trata em instantes 
inconfundíveis. 
    
   EMENDA:01235 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
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Texto:   
   Acrescente-se os seguintes incisos XVIII, XIX e XX ao art. 59 do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização, suprimindo-se os incisos V, VII e VIII do art. 65:  
"Art. 59. ..................................  
............................................  
XVIII - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos  
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  
XIX - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e  
interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais  
entidades controladas pelo Poder Público;  
XX - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de  
crédito externo e interno." 
Justificativa: 
A dívida externa constitui assunto de tanta importância para a economia brasileira, que a 
competência exclusiva para a autorização de operações externas de natureza financeira deve ficar 
com o conjunto dos representantes do povo, a fim de possibilitar um debate nacional mais amplo 
sobre a matéria.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a transferência da competência privativa do Senado Federal para a competência 
exclusiva do Congresso Nacional de atribuições que estão discriminadas nos incisos V,VII e VIII do 
artigo 65 do Projeto de Constituição "A", que seriam suprimidos, sob o argumento de que essas 
atribuições devem ficar com os Congressistas, a fim de possibilitar um debate mais amplo sobre 
questões relacionadas com operações externas de natureza financeira.  
Cremos conveniente que o Congresso Nacional tenha competência exclusiva para dispor sobre 
limites globais e condições para as operações de créditos externo e interno e para a concessão de 
garantia da União.  
Aprovada a emenda, quanto aos itens XIX e XX.  
Rejeitada, quanto ao item XVIII, por generalizar operações que poderão ser de pequena monta; o 
dispositivo seria aceitável, se fosse condicionado à cláusula "na forma da lei". 
    
   EMENDA:01910 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   Emenda modificativa do art. 153, caput e seus parágrafos 1o. e 4o., da Subseção II, da Seção I,  
do Capítulo V, bem como aditiva ao inciso III, do art. 65, modificativa do inciso XI do mesmo  
artigo, da Seção IV, do Capítulo I, do art. 95 da Seção II, do Capítulo II, todos do Título IV, Da  
Organização dos Poderes e Sistema de Governo, e aditiva ao art. 9o., do Ato das Disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias  
Dê-se ao art. 153. caput, e aos parágrafos 1o. e 4o. a seguinte redação:  
Art. 153 - A Procuradoria Geral da União é o órgão que a representa judicialmente.  
§ 1o. - A Procuradoria Geral da União tem por chefe o Procurador Geral da União, nomeado pelo  
Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico  
e reputação ilibada, submetendo-se previamente ao Senado Federal sua escolha e a sua 
exoneração.  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - Nas comarcas do interior, a representação judicial da União poderá ser  
delegada aos Procuradores dos Estados ou dos Municípios.  
Acrescente-se, em consequência, ao:  
Art. 65, inciso III, uma alínea:  
e) ..........................................  
f) do Procurador Geral da União.  
Dê-se ao inciso IX, do art. 65, a seguinte redação.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 153  

 

Art. 65 - ..................................  
IX - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-  
Geral da República e do Procurador Geral da União, antes do termo do seu mandato.  
Dê-se ao inciso II, do art. 95, a seguinte redação:  
Art. 95 - ..................................  
II - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal  
e dos Tribunais Superiores, os chefes de missão diplomática de caráter permanente, os 
governadores  
de Territórios, o Procurador Geral da República, o Procurador Geral da União, o presidente e os  
diretores do Banco Central.  
Acrescente-se ao art. 9o. do Ato dos Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias,  
os seguintes parágrafos.  
§ - Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, disporá sobre a  
representação extrajudicial da União e a consultoria Geral da Fazenda Nacional e pela  
Consultoria Geral da República, chefiadas pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional e pelo  
Consultor Geral da República, respectivamente, organizadas em carreiras e submetidas a regimes  
estatutários próprios.  
§ - As Autarquias federais são representadas pelos seus Procuradores, cujo regime jurídico será  
o mesmo dos Procuradores da Fazenda Nacional e dos Consultores da República. 
Justificativa: 
Sendo Poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, inconcebível é que o chefe da 
Procuradoria Geral da União – cuja iniciativa é necessária não só para solução dos conflitos entre os 
particulares e o Estado, mas também nos litígios entre os Poderes – fique absolutamente 
subordinado ao Presidente da República. 
Imprescindível, por isso, é que o chefe da Procuradoria Geral da União goze da confiança não só do 
Presidente da República, mas também do Legislativo, que deve participar, necessariamente, do 
processo de sua investidura e de sua eventual destituição. 
Além disso, a demissibilidade ad nutum faz com que as relevantes atribuições da Procuradoria Geral 
da União sejam exercidas em caráter precário, sujeitando-se de imediato às pressões de toda ordem 
que a fiel defesa dos bens da Nação quase sempre sucinta. 
Quanto à representação da União nas comarcas do interior – atribuída no § 4º supletivamente a 
advogados credenciados – a sugerida supressão se evidencia necessária para manter-se a coerência 
em face do § 2º do mesmo artigo, que estabelece o ingresso nos cargos iniciais da carreira somente 
por concurso público da defesa judicial da União só pode ser conferido a quem tenha as garantias 
decorrentes dessa forma de ingresso e vínculo com a administração pública.  
No que concerne à representação extrajudicial e à consultoria jurídica do Poder Executivo, bem como 
a representação das autarquias federais, a emenda leva em conta a relevância e as características 
próprias dessas atividades, que, sendo distintas de representação judicial da União, não se 
confundem com a atividades comuns da administração pública e merecem, por isso mesmo, 
tratamento especifico em leis complementares próprias.  
Parecer:   
   A emenda em causa discrepa, no particular, da emenda "Centrão", à qual, aqui, adiro.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
CAPÍTULO I 
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DO PODER LEGISLATIVO 
SEÇÃO I 
DO CONGRESSO NACIONAL 
[...] 
SEÇÃO IV 
DO SENADO FEDERAL 
Art. 63. Compete privativamente ao Senado Federal: 
I – processar e julgar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nos crimes de responsabilidade 
e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. 
II – processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, a Procurador-Geral da República e 
o Procurador Geral da União nos crimes de responsabilidade. 
III – aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a escolha dos titulares 
dos seguintes cargos, além de outros que a lei determinar: 
a) De magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição. 
b) De um terço dos Ministérios do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da 
República. 
c) Dos Governadores de Territórios. 
d) Do presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil. 
e) Do Procurador-Geral da República. 
IV – aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes 
de missão diplomática de caráter permanente. 
V – autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. 
VI – fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante da dívida consolidada da 
União, dos Estudos e dos Municípios. 
VII – dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades 
controladas pelo Poder Público Federal. 
VIII – dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de 
crédito externo e interno. 
IX – estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 
X – suspender a execução, no todo ou em parte, de lei decretada inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal. 
XI – aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral 
da República antes do término de seu mandato. 
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos 
do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função 
pública, sem prejuízo das demais sensações judiciais cabíveis. 
[...] 

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 
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40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

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

     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     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 
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     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 

     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 

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

Justificativa:   

   Em linhas gerais, o Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização não é alterado profundamente pela 
presente emenda. 
Quanto à competência exclusiva do Congresso Nacional deu-se uma redação mais compatível com a realidade mundial à 
questão do trânsito de forças estrangeiras em território nacional, bem como à autorização para afastamento do País do 
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 
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I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 136 
("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 138 
("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e "b" e 
Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
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. 
 

___________________________________________________________________ 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 158  

 

FASE U 

   EMENDA:00138 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ VIANA (PMDB/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 53, do Projeto, a seguinte redação:  
"Art. 53....................  
II - Processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da  
República e ao Advogado Geral da União nos crimes de responsabilidade". 
Justificativa: 
A emenda objetiva corrigir erro manifesto, uma vez que a Seção II, do Capítulo IV, do Título IV, ao tratar “Da 
Advocacia-Geral da União”, menciona que ela tem por chefe “o Advogado-Geral da União”, menciona que ela 
tem por chefe “o Advogado-Geral da União” (art. 137, § 1º) Em consequência, o dispositivo cogitado pela 
emenda necessita de correção de linguagem, inclusive no aspecto de técnica legislativa.  
Parecer:   
   A denominação Procurador-Geral da República que o Projeto oferece ao chefe do Ministério Público Federal 
e a de Advogado-Geral da União, dada ao titular da respectiva Advocacia-Geral, obriga que se promova no art. 
53, inciso II, a alteração corretiva que a emenda propõe.  
Com efeito, não vejo como possa permanecer, no dispositivo emendado, a expressão Procurador-Geral da 
União, já que as funções de tal cargo foram repartidos, gerando os dois anteriormente citados.  
Manifesto-me favorável à aprovação da emenda. 
    
   EMENDA:00495 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso V do artigo 53 em sua totalidade. 
Justificativa: 
O inciso I do artigo 50 e o inciso VII do artigo 53 já garantem ao poder legislativo o controle absoluto do 
endividamento da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios. Isto posto, e mister suprimir o 
inciso V do artigo 53, por uma questão de economia processual.  
Parecer:   
   Com a Emenda é proposta a supressão do item V do art. 53, que explicita competir ao Senado Federal 
"autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios.  
A supressão é proposta sob o fundamento de que a matéria já estaria regulada no item I do art. 50 e no item 
VII do art. 53.  
Ocorre que o item I do art. 50 limita a competência do Senado "aos tratados e acordos internacionais" e os 
atos que correspondam a compromissos gravosos não passam dos que comprometam o "patrimônio nacional". 
Além do mais o dispositivo somente tem relação com atos internacionais, em cuja categoria podem não se 
inserir operações de crédito firmadas até mesmo por sociedades de economia mista com o aval da União, que 
se inserem no campo de abrangência do item V do art. 53, que se pretende suprimir, mas não abrangidas, 
conforme acentuado, pelo mandamento do art. 50, I. Por fim, a regra do item VII do mesmo art. 53 trata de 
aspecto que pode não coincidir com o a que se refere o item V do mesmo artigo.  
Pelas precedentes razões somos contrário à proposta de supressão do item V do art. 53. 
    
   EMENDA:00875 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o item X do art. 53 do Projeto de Constituição "B". 
Justificativa: 
O dispositivo fere os princípios da República, que se assenta na independência e harmonia dos poderes. 
Atribuir ao Senado a competência para “suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”, é invadir a área de competência do STF, 
anular sua independência e retirar da Suprema Corte a sua atribuição de fiel executora da lei e de aplicadora 
de justiça.  
Parecer:   
   A presente emenda supressiva atende, acima de tudo, à necessidade de agilizar o cumprimento das 
decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal que declaram a inconstitucionalidade de lei, afastando, 
assim, os malefícios decorrentes do critério pelo qual as manifestações do órgão destinado a  
velar pelo Estatuto Supremo da Nação fiquem sujeitas a julgamento político.  
Observo que a supressão deste dispositivo, seja o inciso X do art. 53, implicará a eliminação do § 3o. do  
art. 109.  
Sou pela aprovação. 
    
   EMENDA:00956 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se no Inciso III, art. 53, do Projeto (B), a expressão "em sessão". 
Justificativa: 
A arguição de autoridade e titulares, para fins de aprovação pelo Senado Federal de sua indicação deve ser 
pública, mas não necessariamente “em seção pública” como está escrito no inciso. 
Como a supressão proposta, aperfeiçoa-se o texto, permitindo que aquela arguição seja pública.  
Parecer:   
   Parece-me que a arguição dos indicados para os cargos que o dispositivo menciona só pode ser feito em 
sessão do Senado Federal, pública, sem dúvida, como consta do texto.  
Não vejo, assim, como possa prosperar a intenção do nobre Autor da Emenda, que pretende seja a arguição 
pública, mas não "em sessão".  
Pela rejeição da emenda. 
    
   EMENDA:01143 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do Item IV do art. 52 e do item XIII do art. 53 a expressão:  
"observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias". 
Justificativa: 
Embora a expressão que se pretenda ver suprimida se repita em dois artigos diferentes (52 e 53), trata-se da 
mesma matéria e a exclusão de uma deve implicar na da outra, razão porque a mesma emenda propõe 
supressão em dois artigos distintos. 
Verifica-se que diante dos princípios básicos que regem a elaboração e implementação da lei orçamentaria, 
como por exemplo o da universalidade, a parte final do dispositivo citado é rebarbativa e pleonástica e, 
portanto, desnecessária ao bom entendimento do preceito ali estabelecido.  
O administrador da coisa pública não tem como fugir ao referencial orçamentário sob pena de ficar em alcance 
perante as leis que dispõem sobre a tomada de contras e à fiscalização financeira (o Projeto dedica um 
capítulo sobre o assunto).  
Além disso, o texto, cuja supressão ora se propõe, deixa transparecer desconfiança apriorística na capacidade 
de as duas Casas do Legislativo praticarem a sua ação administrativa segundo os princípios da probidade e da 
austeridade. Essa desconfiança, inaceitável sob qualquer ângulo, é tanto mais aparente quanto se verifica que 
somente aparece nos dispositivos que se referem ao Poder Legislativo. 
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A expressão é evidente despicienda e preconceituosa e merece ser eliminada até mesmo para não diminuir o 
alto nível em que o contexto do Projeto está colocado.  
Parecer:   
   Os arts. 52 e 53 do Projeto de Constituição dispõem sobre a competência privativa da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, respectivamente. O item IV do art. 52 e o item XIII do art. 53 preveem, de 
forma idêntica, a competência privativa de ambas as Casas para "dispor sobre sua organização, 
funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e 
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias".  
O que pretende a presente emenda é suprimir, em ambos os itens citados, a expressão final "observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias".  
A nosso ver, é procedente a supressão intentada, porque a parte final dos dispositivos mencionados é 
desnecessária ao bom entendimento do preceito ali fixado. Além do mais, como bem salientou o ilustre autor 
da emenda, o texto cuja supressão é proposta deixa transparecer desconfiança apriorística na capacidade de a 
Câmara dos Deputados e o Senado Federal exercerem a sua ação administrativa conforme os princípios da 
probidade e da austeridade. E, como se tal não bastasse, é de se assinalar, também, que essa desconfiança 
é ainda mais incabível pelo fato de se verificar apenas nos dispositivos que dizem respeito ao Poder 
Legislativo.  
Pela aprovação da emenda. 
    
   EMENDA:01203 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PTB/MT) 
Texto:   
   Suprimam-se o item XIII do artigo 50 e a expressão "um terço", constante do inciso III, letra b, do art. 53. 
Justificativa: 
Com as supressões indicadas, ficará restabelecida a aprovação, pelo Senado Federal, de todos os Ministros 
do Tribunal de Contas da União, cujo modelo tradicional se pretende preservar, consoante proposto em outra 
emenda ao artigo 75, que guarda com esta intima conexão.  
Parecer:   
   Visa o nobre Autor da Emenda, com a supressão proposta do item XIII do art. 50 e da expressão "um terço", 
constante da alínea "b" do item III, do art. 53, volte o Senado a ter a competência que, no texto constitucional 
em vigor dele é, de aprovar as indicações feitas pelo Presidente da República, dos membros do Tribunal de 
Contas da União.  
Entendemos que a inovação proposta pelo Projeto, no particular, mais se adequa à circunstância de ser o 
Tribunal de Contas órgão auxiliar do Poder Legislativo, por isso que se justifica caiba ao Congresso Nacional 
escolher dois terços de seus membros, ficando assegurada ao Presidente da República a indicação do 
restante terço, cujos nomes devem continuar merecendo a aprovação do Senado Federal.  
Pelas precedentes razões somos contrário à aprovação da Emenda. 
    
   EMENDA:01485 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VI do artigo 53 do Projeto de Constituição (redação para o 2o. turno) a seguinte  
redação:  
"VI - fixar limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e dos  
Municípios;" 
Justificativa: 
Suprime-se a sujeição do Poder Legislativo à iniciativa do Presidente da República para estabelecer os limites 
de endividamento das entidades políticas.  
Não se justifica que a competência, que e típica do Senado, fique jungida a iniciativa heterogênea. Ademais, a 
forma inicialmente prevista propicia submissão dos interesses e necessidades de Estados e Municípios à 
influência direta do Executivo Federal, em prejuízo do regime federativo.  
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Parecer:   
   Tem em vista a Emenda, ao propor supressão incidente sobre o item VI do art. 53, suprimir a cláusula cor-  
respondente à iniciativa do Presidente da República na fixação, pelo Senado Federal, dos limites globais para 
o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios.  
A questão da dívida pública deve ser tratada globalmente. E como cabe ao Poder Executivo Federal a 
iniciativa quanto ao trato dessa questão, justifica-se, plenamente, que a fixação, pelo Senado Federal, dos 
limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios dependa da 
iniciativa do Presidente da República.  
Pela rejeição da Emenda é o nosso parecer. 
    
   EMENDA:01582 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 53, I e Art. 108, I, "b" - Projeto (B)  
Inserir no inciso I, do art. 53, a expressão  
"o Vice-Presidente da República"; suprimir do inciso I, do art. 53, a expressão "conexos com  
aqueles"; e inserir na alínea "b", do inciso I, do art. 108, a expressão "o Vice-Presidente da República". 
Justificativa: 
A competência para o julgamento do Vice-Presidente da República, tanto nos crimes de reponsabilidade como 
nos crimes comuns, ficará omissa no texto do Projeto, certamente por inadimplência quando da aprovação do 
regime presidência são, atribuindo ao Senado Federal os crimes de responsabilidade e ao Supremo Tribunal 
Federal os crimes comuns. Por outro lado, omissão também se deu na fixação da competência para 
julgamento dos Ministros de Estado nos crimes de responsabilidade conexos estavam com a competência do 
Senado Federal, enquanto com os comuns estavam com o Supremo Tribunal Federal. Para cumprir-se o 
Regimento da Assembleia Nacional Constituinte a única solução para a última das omissões referidas foi 
suprimir-se do texto do inciso I, do art. 53, do Projeto, a expressão limitadora da competência para o 
julgamento dos Ministros de Estado nos crimes de responsabilidade, somente quando conexos com os do 
Presidente da República.  
Parecer:   
   Com a Emenda é proposta a inserção, no item I do art. 53, e a alínea " b ", do item I, do art. 108, a expressão 
"Vice-Presidente da República", além da supressão, no primeiro desses dispositivos, da expressão " conexos 
com aqueles ".  
De fato, a não inclusão do Vice-Presidente da República entre os detentores dos cargos a que é deferido o foro 
privilegiado de que trata a alínea "b", do item I, do art. 108, não se justifica.  
Quanto à supressão, no item I do art. 53, de expressão "conexos com aqueles" e que redunda em estender a 
competência do Senado Federal para o julgamento dos Ministros de Estado nos crimes de responsabilidade de 
que sejam imputados em conexão com iguais do Presidente da República, não se justifica, pois já é da 
tradição constitucional brasileira a fixação de tal competência para a Câmara Alta. Aliás e complementando a 
previsão em causa, demos parecer favorável à aprovação da Emenda no. 2t01363-9, que propõe a inclusão, 
na alínea "c", do item I, do art. 108 dos Ministros de Estado entre as autoridades processadas e julgadas pelo 
Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade, com a ressalva da exceção a que corresponde a 
expressão "conexos com aqueles", constante do art. 53, I, e cuja supressão, pelas razões retro-apontadas, não 
se justifica.  
Pelas precedentes razões somos pela aprovação, em parte, da presente Emenda, apenas para incluir, na 
alínea "b", do item I, do art. 108 e no item I do art. 53, a expressão "Vice-Presidente da República". 
    
   EMENDA:01834 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PSDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso V do art. 53, a seguinte redação: "observado o disposto na lei complementar  
a que se refere o art. 169:". E transformem-se os incisos V, VI, VII, VIII e IX, do referido artigo,  
com a mesma redação do Projeto B, em alíneas ("a", "b", "c", "d", e "e") do inciso citado.  
Consequentemente, renumere-se os demais incisos do artigo. 
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Justificativa: 
A emenda visa corrigir uma contradição do projeto de Constituição quanto ao tratamento do endividamento 
público, interno e externo, da administração pública federal e estadual ou municipal. O artigo 53 atribui ao 
Senado competência já tradicional nas Constituições brasileiras para autorizar operações de crédito e 
estabelecer limites e condições ao endividamento público. No artigo 169, o Projeto B apresenta uma lei original 
e importantíssima para o controle da atuação estatal – o “Código das Finanças Públicas” Entre outros 
aspéctos, este deverá fixar normas gerais sobre a dívida pública. Para evitar-se um conflito de competências, 
decorrente dos dois artigos mencionados, propõe-se recuperar redação do relatório da comissão temática. 
Sem afetar o mérito das atribuições do Senado, a nova redação tornaria clara que esta Casa terá uma atuação 
específica sobre os pontos mencionados, respeitadas as regras gerais fixadas pelo Congresso Nacional, 
evitando-se, enfim, questionamentos posteriores.  
Parecer:   
   A proposição merece consideração, na medida em que busca evitar futuras interpretações contraditórias, 
embora me pareça claro que o exercício de competência que o inciso V do art. 53 atribui ao Senado Federal 
haverá de ocorrer sob os ditames de lei complementar prevista no art. 169.  
Pela aprovação da emenda. 
    
   EMENDA:01836 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PSDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso X do art. 53 do Projeto de Constituição "B". 
Justificativa: 
Não se pode ficar à mercê de julgamento político para que seja suspensa a execução de norma jurídica já 
declarada inconstitucional A supressão e, pois, uma exigência do estado de direito, que prevalecerá, em toda 
sua plenitude, com a promulgação da nova Constituição.  
Parecer:   
   Sou pela aprovação da emenda, nos termos do parecer à de no. 2T00875/9. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

EMENDA:00174 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PDT/PR) 
Texto:   
   Transcreva-se a redação:  
Art. 52 - ..................................  
III - ......................................  
d) presidente e diretores do Banco Central;  
PARA  
d) presidente e diretores do Banco Central do Brasil; 
Justificativa: 
A redação ora proposta coincide exatamente com a que foi aprovada nos dois turnos de votação em plenário 
da Assembleia Nacional Constituinte, e reveste-se de maior precisão e objetividade no que enuncia.  
    
   EMENDA:00221 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 52 - ............................  
XI - Diga-se:  
"aprovar, por maioria absoluta e voto secreto, ... do seu mandato;" 
Justificativa: 
Apenas suprime o segundo e desnecessário “por”. 
    
   EMENDA:00231 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 52 - ..................................  
Parágrafo único - Suprima-se as palavras "que e será". 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
    
   EMENDA:00343 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   No Projeto de constituição "C", onde se lê,  
no Art. 52, inciso III, alínea d - presidentes e diretores do banco central.  
Leia-se:  
d - presidente e diretores do Banco Central. 
Justificativa: 
Trata-se de dar a mesma caracterização, com letras maiúsculas, adotada na grafia de outras entidades 
congêneres oficiais, como, por exemplo, consta no Art. 34 (das Disposições Transitórias) § 10, incisos I, II e III, 
e § 12 (Banco da Amazônia S.A, Banco do Nordeste, do Brasil S.A).  
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