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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. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  

      I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o 

Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;  

      II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não 

apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da 

sessão legislativa;  

      III - elaborar seu regimento interno;  

      IV - 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;  

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

 

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00268 DT REC:01/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA PRIVATIVA À CÂMARA DOS DEPUTADOS DE CRIAR E EXTIGUIR 
CARGOS DE SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FIXAR OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS. 
 
   
   SUGESTÃO:03375 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS. 
 
   
   SUGESTÃO:04624 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A ESCOLHA DO 
PRESIDENTE E DIRETORES DO BANCO CENTRAL, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:05806 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DELIBERAR 
SOBRE A CONCESSÃO, A RENOVAÇÃO E O CANCELAMENTO DE CONCESSÃO DE CANAL DE 
RÁDIO E TELEVISÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:06838 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA PRIVATIVA À CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA ELABORAR AS 
LISTAS TRÍPLICES PARA ESCOLHA DOS MINISTROS DO TRIBUNAL FEDERAL DE CONTAS. 
 
   
   SUGESTÃO:07163 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ATRIBUA COMPETÊNCIA PRIVATIVA À CÂMARA DOS DEPUTADOS 
PARA ELEGER O OUVIDOR-GERAL. 

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 

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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3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO – IIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 9º  Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  

I - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência de acusação contra o 

Presidente da República, o Primeiro-Ministro, e os Ministros de Estado;  

II - proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas ao 

Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  

III - aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Primeiro- Ministro, nos casos 

previstos nesta Constituição;  

IV - aprovar, por maioria absoluta, moção de censura ao Primeiro- Ministro e a um 

ou mais Ministros de Estado;  

V - aprovar, por maioria absoluta, voto de confiança solicitado pelo Primeiro-

Ministro;  

VI - impedir qualquer cidadão, através de moção ao Presidente da República, de 

continuar a exercer cargo ou função de confiança no Governo Federal e na 

administração indireta, inclusive nos órgãos e entidades da administração indireta;  

VII - expedir resoluções; e  

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

os respectivos vencimentos.  

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 21.  

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 9º  Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  

I - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência de acusação contra o 

Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado;  

II - proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas ao 

Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  

III - aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Primeiro-Ministro, nos casos 

previstos nesta Constituição;  

IV - aprovar, por maioria absoluta, moção de censura ao Primeiro-Ministro e a um 

ou mais Ministros de Estado; 

V - aprovar, por maioria absoluta, voto de confiança solicitado pelo Primeiro-

Ministro;  

VI - impedir qualquer cidadão, através de moção ao Presidente da República, de 

continuar a exercer cargo ou função de confiança no Governo Federal, inclusive 

nos órgãos e entidades da administração indireta; e  

VII - 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. 

 

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

votação da redação final do Anteprojeto.  

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

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
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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: 16.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 9º  Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  

I - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência de acusação contra o 

Presidente da República, o Primeiro- Ministro e os Ministros de Estado;  

II - proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas, 

ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão 

legislativa;  

III - aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Primeiro-Ministro, nos casos 

previstos nesta Constituição;  

IV - aprovar, por maioria absoluta, moção de censura ao Primeiro-Ministro e a um 

ou mais Ministros de Estado;  

V - aprovar, por maioria absoluta, voto de confiança solicitado pelo Primeiro-

Ministro;  

VI - impedir qualquer cidadão, através de moção ao Primeiro- Ministro, de continuar 

a exercer cargo ou função de confiança no Governo Federal, inclusive na 

administração indireta;  

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

serviços e fixação dos respectivos vencimentos e salários. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 12. 

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

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 9º - Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 

I - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência de acusação contra o 

Presidente da República, o Primeiro- Ministro e os Ministros de Estado;  

II - proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas ao 

Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  

III - aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Primeiro-Ministro, nos casos 

previstos nesta Constituição;  

IV - aprovar, por maioria absoluta, moção de censura ao Conselho de Ministros;  

V - aprovar, por maioria absoluta, voto de confiança solicitado pelo Primeiro-

Ministro;  

VI - recomendar, através do Primeiro-Ministro, o afastamento de detentor de cargo 

ou função de confiança no Governo Federal, inclusive na administração indireta;  

VII - dispor sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e 

funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração.  

VIII - aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Procurador Geral da República. 

 

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

Governo - III a votação da redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 08/08/1987, suplemento, a partir da p.2, disponível em: 
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http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art.106 Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  

I - declarar, por dois terços de seus membros, a procedência de acusação contra o 

Presidente da República, o Primeiro- Ministro e os Ministros de Estado; 

II - proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas ao 

Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  

III - aprovar, por maioria absoluta:  

a) a indicação do Primeiro-Ministro, nos casos previstos nesta Constituição;  

b) moção de censura ao Conselho de Ministros;  

c) voto de confiança solicitado pelo Primeiro-Ministro;  

d) a indicação do Procurador-Geral da República.  

IV - recomendar, através do Primeiro-Ministro, o afastamento de detentor de cargo 

ou função de confiança no Governo Federal, inclusive na administração indireta;  

V - dispor sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e 

funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas:14. 

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

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 107 Compete privativamente à Câmara Federal:  

I - declarar, por dois terços de seus membros, a procedência de acusação contra o 

Presidente da República, o Primeiro- Ministro e os Ministros de Estado;  

II - proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas ao 

Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  

III - aprovar, por maioria absoluta:  

a) a indicação do Primeiro-Ministro, nos casos previstos nesta Constituição;  

b) moção de censura ou reprobatória ao Conselho de Ministros;  

c) voto de confiança solicitado pelo Primeiro-Ministro;  

d) a indicação do Procurador-Geral da República.  

IV - recomendar, por intermédio do Primeiro-Ministro, o afastamento de detentor de 

cargo ou função de confiança no Governo Federal, inclusive na administração 

indireta;  

V - dispor sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e 

funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Total de emendas localizadas: 48. 

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

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 82  Compete privativamente à Câmara Federal:  

I - declarar, por dois terços de seus membros, a procedência de acusação contra o 

Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado;  

II - proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas ao 

Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa; 

III - aprovar:  

a) por maioria absoluta e por iniciativa de um quinto de seus membros, a moção de 

censura;  

b) por maioria simples, voto de confiança;  

IV - recomendar ao Primeiro-Ministro o afastamento de detentor de cargo ou função 

de confiança no Governo Federal, inclusive na administração indireta;  

V - eleger, por maioria absoluta, o Primeiro-Ministro e o Defensor do Povo, 

conforme previsto nesta Constituição. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 44. 

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 60  Compete privativamente à Câmara Federal:  

I - autorizar, por dois terços de seus membros, o processamento e julgamento do 

Presidente da República, do Primeiro- Ministro e dos Ministros de Estado;  

II - proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas ao 

Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  

III - aprovar:  

a) por maioria absoluta e por iniciativa de um quinto de seus membros, a moção de 

censura;  

b) por maioria dos seus membros, voto de confiança;  

IV - recomendar ao Primeiro-Ministro o afastamento de detentor de cargo ou função 

de confiança no Governo Federal, inclusive na administração indireta;  

V - eleger, por maioria absoluta, o Primeiro-Ministro, conforme previsto nesta 

Constituição. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 64  Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o 

Presidente da República, o Primeiro- Ministro e os Ministros de Estado;  

II - proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas ao 

Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  

III - aprovar:  

a) por maioria absoluta e por iniciativa de um quinto de seus membros, a moção de 

censura;  

b) pela maioria de seus membros, voto de confiança;  

IV - recomendar ao Primeiro-Ministro o afastamento de detentor de cargo ou função 

de confiança no Governo Federal, inclusive na administração indireta;  
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V - eleger, por maioria absoluta, o Primeiro-Ministro, nos termos desta Constituição. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 2. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 62. 

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

2º) 

Art. 52  Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o 

Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;  

II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não 

apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da 

sessão legislativa;  

III - elaborar seu regimento interno;  

IV - 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;  

V - aprovar, por iniciativa de um terço e pelo voto de dois terços de seus membros, 

moção de censura a Ministro de Estado.  

§ 1º A moção de censura implica a exoneração do Ministro a que se referir.  

§ 2º Os signatários de moção não aprovada ficam impedidos de reapresentá-la, 

com relação ao mesmo Ministro, na mesma sessão legislativa. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 12 

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

 

Requerimentos de destaque para várias emendas.  As emendas foram aprovadas. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/08/1988, p.12948.  

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 51  Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o 

Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;  

II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não 

apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da 

sessão legislativa;  

III - elaborar seu regimento interno;  

IV - 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;  

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

 

                                                      
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/297anc24ago1988.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

 

Na Comissão de Redação foi feita inclusão do inciso V, para compatibilização do 

texto.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Suplemento B, de 

23/9/1988, p. 88. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 51  Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o 

Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;  

II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não 

apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da 

sessão legislativa;  

III - elaborar seu regimento interno;  

IV - 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;  

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

 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO – IIIA 
 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emendas Supressivas  
"Art. 5o. ....................................................................................  
III - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
..................................................  

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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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VII - ... e os do Primeiro-Ministro;"  
VIII - "julgar anualmente as contas do Primeiro-Ministro".  
Art. 6o. ..."o Primeiro-Ministro e..."  
..................................................  
§ 2o. O Primeiro-Ministro e..."  
Art. 9o. ....................................  
I - "... o Primeiro-Ministro, ..."  
II - suprimir, renumerando os demais  
III - suprimir, renumerando os demais  
IV - suprimir, renumerando os demais  
V - suprimir, renumerando os demais  
Art. 10. ....................................  
I - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
..................................................  
VI - "... por proposta do Primeiro-Ministro..."  
............................................  
Art. 14 ....................................  
- "....Primeiro-Ministro,...."  
..................................................  
Art. 16. ....................................  
..................................................  
Art. 16. ....................................  
..................................................  
§ 6o. suprimir, renumerando os demais  
§ 7o. suprimir, renumerando os demais  
..................................................  
§ 1o. "... ouvido o Primeiro-Ministro ou por sua solicitação,..."  
..................................................  
Art. 28. suprimir, renumerando os demais 
Justificativa: 
Como somos contrário à figura do Primeiro-Ministro, estamos suprimindo em todos artigos, a sua 
existência. 
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista a solução parlamentarista adotada.  
 
 
  EMENDA:00008 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   "Art. 9o. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
- aprovar, por maioria absoluta de votos, a nomeação dos Diretores do Banco Central do Brasil e do 
Banco do Brasil.  
- aprovar, por maioria absoluta de votos, a exoneração dos Diretores das Instituições referidas no 
inciso anterior." 
Justificativa: 
Pela tradição constitucional brasileira, mantida até mesmo pela Constituição autoritária de 1967 e 
pela Emenda nº 1, da Junta Militar, a Câmara dos Deputados sempre teve competência privativa para 
declarar a procedência de acusação contra o Presidente da República e seus Ministros, funcionando 
como Poder processante, enquanto o Senado procede ao julgamento. 
No que concerne à tomada de contas do Presidente da República, quando, estas não forem 
apresentadas ao Congresso Nacional, mantém-se a competência da Câmara dos Deputados, 
também existente nas constituições republicanas anteriores. 
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A inovação proposta refere-se à inclusão de competência para aprovar a nomeação e exoneração 
dos Diretores do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil. 
O orçamento monetário, elaborado e executado pelo Banco Central é tão importante quanto o 
orçamento fiscal, tendo os Diretores dessa autarquia federal imensos poderes sobre a economia 
nacional. Desde sua criação em 1964, o Banco Central tem sido alvo de críticas na Câmara, no 
Senado e na Imprensa, sem que a Câmara pudesse interferir em sua atuação, ou fiscalizar seus atos. 
Quanto ao Banco do Brasil, instituição com quase dois séculos de existência, cuja história se 
confunde com a própria história econômica do País, e que vem sendo alvo de sistemática campanha 
de desestabilização, não é preciso exaltar sua importância como propulsas do desenvolvimento 
nacional. 
Parecer:   
   Prejudicada por constar das atribuições do Senado Federal. 
 
 
   EMENDA:00024 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. 9o. do anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 9o. ..................................  
I - declarar, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, a procedência da acusação contra o 
Presidente da República." 
Justificativa: 
O “quórum” previsto no Anteprojeto, ora objeto de alternação, inviabiliza qualquer julgamento do 
Presidente da República. 
Por outro lado, não se justifica o julgamento, pela Câmara dos Deputados, do Primeiro Ministro, haja 
vista que quando este pratica algum ato passível de condenação isso é feito através da moção de 
desconfiança. O mesmo se aplica aos demais Ministros. 
Nesses termos o processo e julgamento do Primeiro Ministro e dos Ministros de Estado por crimes de 
responsabilidade, deve ser competência privativa do Senado Federal. 
Destarte, a presente Emenda dá nova redação ao item I do art. 9º, alternando o “quórum” e 
suprimindo a referência ao Primeiro Ministro e demais Ministros. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00033 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o item VI do art. 9o. 
Justificativa 
Concordo que o poder fiscalizador das Casas Legislativas, principalmente da Câmara dos Deputados, 
obrigue o parlamentar a atacar desvios de conduta de funcionários da administração pública e a pedir 
providências concretas sobre suas atitudes, até mesmo seu afastamento do cargo que ocupa. 
Todavia, considero inadmissível o que se pretende com esse item VI do art. 9º, pois configura 
intromissão incabível em questões do Poder Legislativo. Se o cargo é de confiança, cabe ao titular 
dessa confiança julgar da manutenção, ou não, do servidor. 
Se as denúncias forem verdadeiras e o episódio for relevante, pode-se, até mesmo, chegar ao 
impeachment (no presidencialismo) ou à moção de desconfiança (no parlamentarismo). Mas o que 
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me parece inadmissível é o Congresso votar moções ao Presidente da República determinando o 
afastamento de determinado servidor 
Parecer:   
   rejeitada. 
 
     EMENDA:00057 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dê-se ao art. 9o. a seguinte redação:  
"Art. 9o. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente da 
República e os Ministros de Estado;  
II - suprima-se;  
III - suprima-se;  
IV - suprima-se;  
V - suprima-se;  
VI - suprima-se;  
VII - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após abertura da sessão legislativa;  
VIII - propor projetos de lei que criem ou extinguem cargos de seus serviços e fixem os respectivos 
vencimentos." 
Justificativa 
Procuramos apenas adequar o texto ao regime presidencialista suprimindo-lhe os dispositivos 
referentes ao parlamentarismo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   EMENDA:00064 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. 9o., VIII, a seguinte redação:  
"VIII: legislar, através de resolução, sobre criação ou extinção de cargos de seus serviços, fixação da 
respectiva remuneração, estatuto e regime jurídico de seus servidores." 
Justificativa 
No momento em que se cuida da retomada de prerrogativas inerentes ao Poder Legislativo, essencial 
possa a Câmara dispor, através de Resolução, como competência privativa, sobre criação ou 
extinção de cargos de seus serviços e fixação da correspondente remuneração, além do estatuto e 
regime jurídico de seus servidores. 
É o que se propõe, por ser inadmissível que outro Poder interfira em assuntos internos da Casa. 
Parecer:   
   Aprovada. 
 
     EMENDA:00074 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao art. 9o., inciso I - Parecer do Relator da Subcomissão do Poder Legislativo.  
Exclua-se a expressão: "Primeiro Ministro". 
Justificativa: 
Entendo que não é o momento histórico para implementar-se o Sistema Parlamentarista. 
A história dos novos fatos nos dirá. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00119 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao inciso III do art. 9o. do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo.  
Suprima-se o inciso III do art. 9o. 
Justificativa: 
Além do aumento considerável das responsabilidades e competência do Legislativo, a presente 
emenda, inova no sentido, de que possa o Parlamento (Câmara dos Deputados), por votos de sua 
maioria absoluta, determinar a destituição de Ministro, Ministros ou de todo o Ministério. 
A hipótese, entretanto, exige maioria qualificada de 2/3, se a destituição se der no último ano do 
Mandato do Presidente da República. 
Por outro lado, constitucionalmente criamos a figura do Ouvidor Geral da República, que deverá ser 
eleito pela Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista opção parlamentarista. 
   
   EMENDA:00122 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II do artigo 9o. a seguinte redação:  
II - Proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da Seção Legislativa. 
Justificativa: 
A presente emenda visa modificar o inciso II do Artigo 9º do Anteprojeto, objetivando readequar o 
relatório da Subcomissão do Poder Legislativo, à hipótese por nos defendida do Sistema de Governo 
Presidencialista misto. 
Como se verifica, o Relator embasou seu anteprojeto sob a égide do Parlamentarismo. 
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista a opção parlamentarista. 
   
   EMENDA:00123 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda modificativa ao inciso IV do artigo 9o. do Anteprojeto.  
Modifique-se a redação do inciso IV do artigo 9o., dando-se nova redação:  
Inciso IV - Aprovar por maioria absoluta de votos a exoneração de Ministro de Estado ou do Ministério 
integral, em virtude de proposta subscrita pelo menos por um terço dos Deputados, devendo efetuar-
se a votação até 72 horas após a sua promulgação.  
No último ano do mandato do Presidente da República, a Câmara dos Deputados só poderá votar a 
destituição do Ministério ou de qualquer dos Ministros com a aprovação de 2/3 dos seus membros.  
Inclua-se a seguinte emenda aditiva ao artigo 9o.:  
Inciso - Eleger o Ouvidor-Geral da República. 
Justificativa: 
A presente Emenda se circunscreve no âmbito das profundas modificações que todos desejamos 
operar no Sistema de governo do País. 
Na verdade, há profunda discussão na sociedade brasileira sobre o melhor Sistema de Governo. 
Data vênia, entendemos que não se cogita da manutenção do regime presidencialista autoritário, 
caudilhesco, tão em voga no Terceiro Mundo; como da mesma forma, não nos parece aconselhável o 
Parlamentarismo, haja vista a nossa história política e, sobretudo, pela inexistência de verdadeiros 
partidos políticos no Brasil, por força da pequena história democrática do País. 
Adotamos o sistema mais moderno, que todas as recentes democracias têm adotado: o 
Presidencialismo misto ou governo de corresponsabilidade entre Poder Legislativo e Executivo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   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 informação mais complexos, que demandem levantamentos e processamentos 
especiais por parte dos órgãos inquiridos. 
Parecer:   
   Atendida em parte. 
 
   
   EMENDA:00152 APROVADA 
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:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o número VII do art. 9o., o número VIII do art. 10, e inclua-se na Seção II, "Das 
atribuições do Poder Legislativo", o seguinte artigo 9o., renumerando-se os demais:  
"Art. 9o. A competência exclusiva do Congresso Nacional e as competências privativas de suas 
Câmaras serão exercidas através de decretos legislativos e resoluções." 
Justificativa 
O anteprojeto repete dispositivo da atual Constituição que prevê a expedição de Resoluções como 
competência privativa da Câmara e do Senado, mas Resolução é o instrumento através do qual a 
competência é exercida. 
Aliás, não pode haver competência privativa da Câmara (Art.9, VII), e idêntica competência privativa 
do Senado (Art. 10,VIII). 
Parecer:   
   Aprovada no artigo 29. 
 
   
   EMENDA:00166 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 5o. os seguintes incisos, suprimindo-se do artigo 9o. os incisos III, IV, V  
e VI.  
"Art. 5o. ..................................  
XII - aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Primeiro-Ministro, nos casos previstos nesta 
Constituição;  
XIII - aprovar, por maioria absoluta, moção de censura ao Primeiro-Ministro e a um ou mais Ministros 
de Estado; 
XIV - aprovar, por maioria absoluta, voto de confiança solicitado pelo Primeiro-Ministro; XV - impedir 
qualquer cidadão, através de moção ao Presidente da República, de continuar a exercer cargo ou 
função de confiança no Governo Federal e na administração indireta, inclusive nos órgãos e 
entidades desta." 
Justificativa: 
Entendemos que o sistema parlamentarista a ser adotado não deve alijar o Senado Federal do 
processo decisório relativo às questões da mais alta relevância em matéria política tal como a 
aprovação do nome indicado para o exercício de Chefia de Governo, a moção de censura ou o voto 
de confiança. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00227 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao item VII do art. 9o. este texto:  
"Art. 9o. ..................................  
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VII - dispor sobre a criação ou extinção de cargos de seus serviços e fixar os respectivos 
vencimentos." 
Justificativa 
Trata-se de recuperar antiga prerrogativa da Câmara dos Deputados relativamente aos seus serviços 
administrativos. 
Existe a paridade entre os vencimentos dos três Poderes, mas é inadmissível que assuntos internos 
da órbita dos serviços legislativos tenham de 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. 5o. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...) 
Art. 4o. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República dispor sobre as 
seguintes matérias;  
[...]  
Art. 9o. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - eleger o Presidente do Conselho de Ministros, por maioria absoluta de seus membros, nos casos 
previstos nesta Constituição;  
II - aprovar, por maioria absoluta, moção de censura ao Presidente do Conselho de Ministros, a um 
ou mais Ministros de Estado, e aos dirigentes de órgãos da administração direta e dirigentes das 
sociedades sob controle da União; e os diretores do Banco Central e o Secretário do Tesouro;  
III - aprovar, por maioria absoluta, voto de confiança solicitado pelo Presidente do Conselho de 
Ministros;  
IV - declarar, por 3/5 dos seus membros, procedência da acusação contra o Presidente da República, 
o Presidente do Conselho de Ministros e Ministros de Estado;  
V - julgar contas do Presidente do Conselho de Ministros, e proceder a sua tomada, quando não 
apresentadas no prazo previsto nesta Constituição;  
VI - aprovar e suspender o estado de alarme e estado de sítio;  
VII - autorizar o Presidente da República e o Presidente do Conselho de Ministros a ausentarem-se 
do País;  
VIII - decidir sobre o veto e o pedido de reconsideração em projetos de lei se sua competência;  
IX - determinar a realização de referendo nas matérias de sua competência;  
X - fixar, para viger no mandato seguinte, a ajuda de custos dos membros do Congresso Nacional, 
assim como a representação e os subsídios destes, os do Presidente da República, do Presidente do 
Conselho de Ministros e dos Ministros de Estado;  
XI - eleger o Defensor do Povo;  
XII - indicar em lista tríplice o Procurador- Geral da República para nomeação do Presidente da 
República, e aprovar sua exoneração;  
XIII - eleger os diretores do Banco Central do Brasil e o Secretário do Tesouro Nacional, para 
nomeação pelo Primeiro-Ministro;  
XIV - eleger:  
a) quatro membros para o Conselho de Estado;  
b) oito membros para o Tribunal Constitucional;  
c) quatro membros para o Conselho Federal da Magistratura;  
d) quatro membros para o Supremo Tribunal Federal;  
e) oito membros para o Superior Tribunal de Justiça;  
f) 1/5 dos membros do Tribunais Federais Regionais;  
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g) três membros para o Superior Tribunal Militar;  
h) quatro membros para o Tribunal Superior do Trabalho;  
j) 3/5 dos membros do Conselho Monetário Nacional;  
l) todos os membros do Tribunal Federal de Contas;  
XV - elaborar o seu Regimento Interno e dispor sobre a sua organização, o provimento de seus 
cargos e sua polícia;  
XVI - eleger os membros para os órgãos colegiados do Governo que a lei vier a criar;  
Art. 10. Cabe à Câmara dos Deputados, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, não atribuídas a outros órgãos, especialmente:  
[...] 
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:00305 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Propomos a inclusão dos seguintes incisos VII e VIII, ao art. 9o. do Anteprojeto do Poder 
Legislativo, dando-se nova numeração nos atuais incisos VII e VIII, os quais passarão a ser IX e X:  
"VII - Anular os atos administrativos, inclusive os de caráter normativo, quando forem lesivos ou 
inconvenientes ao interesse político ou ao bem comum.  
VIII - fixar a oportunidade ou adiar investimentos ou despesas públicas, segundo a conveniência do 
Estado;" 
Justificativa: 
Grande avanço está no Anteprojeto, com a formalização do controle político, nos termos do inciso IX, 
do art. 5º e com o “poder impediente”, do inciso VI do art. 9º. 
É necessário, porém, que os principais mecanismos do controle político sejam expressamente 
manifestados na competência da Câmara dos Deputados, a par do bem lançado “poder impediente”. 
O apelo inadequado à doutrina de Montesquieu tem servido para impedir que o Poder Legislativo 
como censor e controlador do Governo, interfira nos atos administrativos e os suspenda, quando não 
estiverem retratando os ideais de opinião pública, variável constantemente e da qual o Legislativo é o 
principal intérprete. 
Em verdade, o Legislativo não apenas legisla, mas, adequa plano do Governo à realidade atual, 
anulando atos administrativos ou investimento e despesas e, quanto a estes, inclusive, lhes fixando a 
melhor oportunidade, ainda que previstos nos planos e orçamentos anteriores, contidos em lei. Aliás, 
somente quem faz a lei pode deixar de cumpri-la ou, em outras palavras, suspender-lhe a execução. 
Essas funções correspondem a um controle político eficaz, como se pretende para o Poder 
Legislativo, qualquer que seja o sistema de governo que a nova Constituição venha a adotar. 
Atualmente, a anulação somente é previsível, quando o Poder Judiciário a declara, numa questão 
litigiosa e particular; pretende-se que a anulação seja, principalmente, competência do Poder 
Legislativo, em caráter geral, quando o interesse público ou o bem comum – objeto da lei – for 
lesado. 
Parecer:   
   Prejudicada tendo em vista sua competência do poder judiciário. 
 
   
   EMENDA:00308 PREJUDICADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se os seguintes dispositivos do anteprojeto do Relator da Subcomissão do Poder 
Legislativo: incisos III e V, do art. 9o. 
Justificativa: 
A exemplo das emendas apresentadas anteriormente sou favorável da manutenção do regime 
Presidencialista de governo como as sugestões contidas nas emendas apresentadas nesta 
Subcomissão e na Subcomissão do Poder Executivo. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
    
  EMENDA:00318 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Substituam-se as expressões "Primeiro-Ministro", por "Presidente da República", no seguinte 
dispositivo: inciso II, do art. 9o., do anteprojeto do Relator da Subcomissão do Poder Legislativo. 
Justificativa: 
A exemplo das emendas apresentadas anteriormente sou favorável a manutenção do regime 
Presidencialista de governo como as sugestões contidas nas emendas apresentadas nesta 
Subcomissão e na Subcomissão do Poder Executivo. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
 
   EMENDA:00322 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se as expressões "Primeiro-Ministro" nos seguintes dispositivos: Incisos I e IV do art. 9o., 
do anteprojeto do Relator da Subcomissão do Poder Legislativo. 
Justificativa: 
A exemplo das emendas apresentadas anteriormente sou favorável a manutenção do regime 
Presidencialista de governo como as sugestões contidas nas emendas apresentadas nesta 
Subcomissão e na Subcomissão do Poder Executivo. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
  
      EMENDA:00335 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:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação à Seção III do anteprojeto  
Seção III - Da Câmara dos Deputados  
"Art. 9o. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente da 
República e os Ministros de Estado;  
II - proceder à toada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso 
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
III - aprovar por maioria absoluta de votos a nomeação dos diretores do Banco Central do Brasil, do 
Banco do Brasil e das empresas estatais;  
IV - aprovar, por maioria absoluta de votos a exoneração dos Diretores das Instituições referidas no 
inciso III;  
V - impedir qualquer cidadão, através de moção ao Presidente da República, de continuar a exercer 
cargo ou função de confiança no Governo Federal e na administração indireta, inclusive nos órgãos e 
entidades da administração indireta;  
VI - expedir resoluções;  
VII - propor projetos de lei que crime ou extingam cargos de seus serviços e fixem os respectivos 
vencimentos; e  
VIII - eleger o Ouvidor Geral da República." 
Justificativa: 
Pela tradição constitucional brasileira, mantida até mesmo pela Constituição autoritária de 1967 e 
pela Emenda nº 1, da Junta Militar, a Câmara dos Deputados sempre teve competência privativa para 
declarar a procedência de acusação contra o Presidente da República e seus Ministros, funcionando 
como Poder processante, enquanto o Senado procede ao julgamento. 
No que concerne à tomada de contas do Presidente da República, quando, estas não forem 
apresentadas ao Congresso Nacional, mantém-se a competência da Câmara dos Deputados, 
também existente nas constituições republicanas anteriores. 
A inovação proposta refere-se à inclusão de competência para aprovar a nomeação e exoneração 
dos Diretores do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil. 
O orçamento monetário, elaborado e executado pelo Banco Central é tão importante quanto o 
orçamento fiscal, tendo os Diretores dessa autarquia federal imensos poderes sobre a economia 
nacional. Desde sua criação em 1964, o Banco Central tem sido alvo de críticas na Câmara, no 
Senado e na Imprensa, sem que a Câmara pudesse interferir em sua atuação, ou fiscalizar seus atos. 
Quanto ao Banco do Brasil, instituição com quase dois séculos de existência, cuja história se 
confunde com a própria história econômica do País, e que vem sendo alvo de sistemática campanha 
de desestabilização, não é preciso exaltar sua importância como propulsas do desenvolvimento 
nacional. 
Torna-se, portanto, importante estabelecer a competência da Câmara dos Deputados para aprovar ou 
exonerar os Diretores dessas instituições, como medida imprescindível para salvaguardar os 
superiores interesses do País. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00364 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   As competências privativas da Câmara dos Deputados, previstas no art. 9o. do anteprojeto, passam 
a integrar o conjunto de atribuições privativas do Congresso Nacional e as previstas no art. 10, como 
privativas do Congresso Nacional e no relacionamento com os demais Poderes, abolindo-se o 
Senado Federal, conforme emenda já apresentada. 
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Justificativa: 
São propostas essas alterações visando a adequação ao princípio do unicameralismo. 
Parecer:   
   Prejudicada. 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

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 e supressiva a incisos do art. 9o do anteprojeto da subcomissão do Poder 
Legislativo.  
Dê-se ao art. 9o e incisos a seguinte redação:  
“Art. 9º.................................................... 
I - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente e o 
Vice-Presidente da república e os Ministros de Estado;  
II - proceder à tomada de contas do Poder Executivo, quando não apresentadas ao Congresso 
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa; 
III - suprima-se; 
IV - suprima-se;  
V - suprima-se; 
......................................................................” 
Justificativa: 
Além de excluir a figura do Primeiro Ministro, incluímos o Vice-Presidente como passível do mesmo 
procedimento no caso de acusação. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00181 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 à Câmara dos Deputados:  
I - elaborar e aprovar o seu regimento interno; 
II - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência da acusação contra o Presidente e o 
Vice-Presidente da República, o Chefe do Governo e os Ministros de Estado, por crimes funcionais;  
III - proceder à tomada de contas do Governo, quando não apresentar ao Congresso Nacional dentro 
de sessenta dias, após a abertura da sessão legislativa;  
IV - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de seus serviços e fixar os respectivos 
vencimentos;  
V - autorizar o Presidente da República ou o Chefe de Governo a se ausentarem do País;  
VI - apreciar o programa de Governo;  
VII - votar moções de confiança e de censura ao Governo; 
VIII - eleger o Procurador Geral da Justiça. 
Justificativa: 
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A emenda repete a disciplina tradicional da matéria concernente ao Legislativo, acrescida da norma 
decorrente da adoção do regime parlamentar. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00202 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das atribuições do Poder Legislativo Suprima-se no Anteprojeto da Subcomissão do Poder 
Legislativo, as seguintes expressões:  
Art. 5º .........................................  
III - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
VII - ..."e os do Primeiro-Ministro;"  
VIII - "julgar anualmente as contas do Primeiro-Ministro, bem como..."  
Art. 6º - ... O Primeiro-Ministro e................"  
§ 2º - "O Primeiro-Ministro e..."  
Art. 9º........................................  
I - "...O Primeiro-Ministro,..."  
Art. 10........................................  
I - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
VI - "...por proposta do Primeiro-Ministro e..."  
Art. 14 -  
I - "...Primeiro-Ministro,..."  
Art. 23 ......................................  
§ 1º - "...ouvido o Primeiro-Ministro ou por sua solicitação..." 
Justificativa: 
Como somos contrários à figura do Primeiro Ministro, estamos suprimindo em todos artigos, a sua 
existência. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00203 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das atribuições do Poder Legislativo  
Suprima-se no Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo os seguintes artigos, incisos e 
parágrafos, renumerando os demais:  
- incisos II, III, IV e V do artigo 9º; 
- §§ 7o e 8o do artigo 16;  
- § 2o do artigo 28, renumerando o § 1o para artigo;  
- § 2o do artigo 36;  
- artigo 39 e parágrafo único.  
Justificativa: 
Como somos contrários à figura do Primeiro Ministro, estamos suprimindo em todos os artigos, a sua 
existência. 
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Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00217 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 VII do art. 9o a 
expressão "fixação da respectiva remuneração" pela seguinte "fixação dos respectivos vencimentos e 
salários". 
Justificativa: 
Existe o regime estatuário e o regime da CLT no quadro de servidores da Câmara dos Deputados. 
Assim, cabe utilizar a terminologia correta para cada espécie: os funcionários recebem vencimentos e 
os celetistas salários. 
Parecer:   
   Rejeitada; Egídio. 
 
   
   EMENDA:00241 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Suprime os incisos II, III, IV e V do art.9o, bem como a expressão "Primeiro-Ministro" nos incisos III 
e IV do art. 5o, no "caput" e no § 2o do art. 6o, nos incisos I e IV do art. 9o, no inciso I do art. 10, no 
inciso I do art. 14 e no § 1o do art. 23. 
Justificativa: 
Trata-se de compatibilizar o texto do Anteprojeto com o sistema presidencialista, suprimindo-se, por 
conseguinte, toda e qualquer alusão à figura do Primeiro Ministro, elemento essencial e 
caracterizador dos regimes parlamentaristas. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00494 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Suprimir a expressão "Primeiro-Ministro" dos seguintes pontos do anteprojeto:  
- inciso III do art. 5o.  
- inciso VII do art. 5o.  
- art. 6o., "caput".  
- art. 6o., § 2o.  
- art. 9o., inciso I e IV.  
- art. 10, inciso I.  
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- art. 14, inciso I.  
- art. 23, § 1o.  
- onde mais aparecer.  
Substituir a expressão "Primeiro-Ministro" pela "Presidente da República" nos seguintes pontos do 
anteprojeto:  
- inciso VIII do art. 5o.  
- inciso II do art. 9o.  
- inciso VI do art. 10.  
Suprimir os incisos III e V do art. 9o. 
Justificativa: 
As emendas visam retirar do projeto seu caráter parlamentarista. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   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  
[...] 
Art. 9o. - Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - eleger o Presidente do Conselho de Ministros (ou Primeiro-Ministro), por maioria absoluta de seus 
membros, nos casos previstos nesta Constituição;  
II - aprovar, por maioria absoluta, moção de censura (ou reprobatória) ao Presidente do Conselho de 
Ministros, a um ou mais Ministros de Estado, e aos dirigentes de órgãos da administração direta e 
dirigentes de sociedades sob controle da União, e os diretores do Banco Central e o Secretário do 
Tesouro Nacional;  
III - aprovar, por maioria absoluta, voto de confiança solicitado pelo Presidente do Conselho de 
Ministros;  
IV - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente da 
República, o Presidente do Conselho de Ministros e os Ministros de Estado, nos crimes de 
responsabilidade;  
V - proceder a tomada de contas do Governo, quando não apresentadas ao Congresso Nacional 
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
VI - impedir qualquer cidadão, através de moção ao Presidente da República, de continuar a exercer 
cargo ou função de confiança no Governo Federal, inclusive nos órgãos e entidades da administração 
indireta;  
VII - autorizar o Presidente da República e o Presidente do Conselho de Ministros a ausentarem-se 
do País;  
VIII - decidir sobre o veto e o pedido de reconsideração em matéria de sua competência;  
IX - eleger, por voto secreto, após arguição em sessão pública, os Magistrados e os membros do 
Conselho Federal da Magistratura, nos termos da Constituição, os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, os Membros do Conselho Monetário Nacional, o Procurador-Geral da República, o Presidente 
e os Diretores do Banco Central do Brasil e o Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística;  
X - 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  
XI - demais atribuições estabelecidas nesta Constituição e nas Leis Complementares.  
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[...]  
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 
dispositivos 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 alcançando 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 representações 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 centro da soberania popular, 
pois nesse estão espelhados todas as correntes de opinião e de interesses que formam a base 
social. Como tal, é a Câmara dos Deputados, em face da sua composição corresponder à 
representação popular, a que refletirá este pluralismo com maior intensidade. Por esta razão, a 
Câmara dos Deputados converte-se nos centros 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 participar 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 permitir-se longos períodos de recesso como previsto no 
anteprojeto, sob pena de desempenhar estas funções com deficiência. 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 o 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 preposição. 
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 de 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. 
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As constituições anteriormente sempre evitaram submeter o Estado e o 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 
converter-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 68ª 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 à história, expondo-se 
permanentemente a instituição do social: é um lugar de invenção cujos resultados não podem ser 
previamente garantidos, pois abre-se idealmente à imaginação criadora dos homens, que passam a 
ter consciência de que o seu fazer social é o responsável pela criação de suas instituições. Como 
lembro no meu ensaio, “Brasil Democracia ontem, hoje e amanhã”, reproduzido no livro “Tensão 
Constituinte”, com isto recupera-se o pensamento de SPINOZA, para quem, se a vida em sociedade 
importa em 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, seriam 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 
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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 de Golbery Couto e Silva, Meira Matos e 
tantos outros. 
Nos regimes autocráticos isto leva ao domínio da tecnocracia, a serviço dos grandes interesses 
econômicos sobre toda a sociedade. Nas democracias, em que pese o ceticismo de muitos com 
relação à ideologia tecnocrática, como HABERMAS, que vê nela não mais uma dominação de 
classes, mas de toda a espécie, é exatamente pelo controle do aparelho de Estado pela Sociedade 
que se poderá, não só dominar a tecnoestrutura, como pô-la a serviço da emancipação da espécie 
humana. 
Neste ponto é fundamental a circulação democrática e a socialização das informações tendo em vista 
que a tecnoestrutura, em face da especificidade do seu saber, tende a excluir qualquer participação e 
controle nas suas decisões, donde BOBBIO ter advertido que o governo tecnocrático é um Governo 
de especialista daqueles que sabem ou deveriam saber bem uma coisa, ao passo que a democracia 
é o governo de todos, isto é, daqueles 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 circunstancias 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 estabelecemos 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”. 
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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 assegurar 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 defesa do 
sistema federativo, e para corrigir as distorções que uma Câmara organizada exclusivamente com 
base no critério populacional possa impor ao conjunto das unidades federada, 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 contratendência 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, comércio interestadual, e tantas outras. 
TOCQUEVILLE na sua penetrante analise da excelência do federalismo na América acentua que 
uma das maneiras “de diminuir a influência da autoridade não consiste em despir a sociedade de 
qualquer dos seus direitos, nem em paralisar seus servidores, mas em distribuir o exercício de seus 
poderes entre várias mãos e em multiplicar os funcionários, a cada um dos quais se dá um grau de 
poder necessário para desempenhar seu poder. A autoridade assim dividida é na realidade, tornada 
menos irresistível e menos perigosa” (Democracia da América, tradução de João Miguel Pinto de 
Albuquerque. Editora Nacional SP, 1696, p.75). 
Nesta mesma linha BOBBIO é enfático ao afirmar que “ a democracia dos modernos é o estado no 
qual a luta contra o abuso do poder é travada paralelamente em dois fronts: contra o poder que parte 
do alto em nome do poder que vem debaixo, e contra o poder 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, se 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. 
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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 crescente intervenção do Estado na sociedade e na economia, 
exigindo decisões rápidas e especificas, 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 controlá-lo. 
A participação da 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 Ministério 
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 
Ministério da Fazenda, e muitas vezes suas “pseudo decisões” são tomadas por telefone. Em 
resumo, no regime atual, o Conselho Monetário é o próprio Ministro da Fazenda. 
Ora, decisões dessa envergadura não podem estar concentradas na mão de um único homem, e a 
sociedade não pode correr o risco de ser saqueada, quando estas decisões são tomadas contra seus 
interesses. 
De outro lado, nesse tipo de decisão monocrática é 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 crédito, 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 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 propício 
para 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 
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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 
específicas e que digam respeito à ordem federativa. A legislação ordinária, bem como as demais 
matérias da União passam a ser de competência da Câmara dos Deputados, umas exclusivas, outras 
com a sanção do Presidente da República, o que demonstra à participação reciproca dos poderes no 
exercício das funções do Estado. 
Essa sugestão visa corrigir as distorções, a morosidade e a complexidade no atual processo 
legislativo, que de um lado falseia a representatividade, de outro, contribui para o desprestigio e o 
enfraquecimento do Poder Legislativo. 
A participação do Senado Federal, Câmara de Representação territorial, no processo legislativo 
nacional frauda a representação política tendo em vista que os Senadores são eleitos em número de 
três, por Estado, e não pelo critério populacional. O Senado não é representativo da sociedade 
brasileira, e consequentemente, para manter o equilíbrio no sistema de representação política, sua 
participação deve-se fazer naquelas matérias já especificadas. 
De outro lado, o processo de revisão legislativa de uma Câmara pela outra é lento e moroso, 
congestionando os trabalhos e contribuindo para a baixa produtividade do Poder Legislativo. 
As sugestões visam corrigir a enorme distorção na composição da Câmara, em que unidades 
federadas menos populosas, têm uma representação proporcional maior que a dos Estados mais 
populosos. 
Em vista disto, proponho que o número de deputados seja fixado em lei complementar na 
proporcionalidade no 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 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 os 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 Espanha (art. 67) e da Alemanha Federal (art.38) e a 
Peruana (art. 176) dentre outras. 
Essa discussão que marcou um dos debates mais celebre 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 representantes 
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). 
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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% da 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 
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 razões 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:00927 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o item VI do Art. 9o. do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo: 
Justificativa 
O poder de impedimento previsto neste item é excessivo. Na verdade, configuraria uma cassação 
parcial de direitos políticos, sem apreciação pelo Poder Judiciário e sem prazo definido. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
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   EMENDA:01189 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao inciso II do artigo 9o. do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo.  
Dê-se ao inciso II do artigo 9o. a seguinte redação:  
II - Proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da seção legislativa. 
Justificativa: 
A presente emenda visa modificar o inciso II do Artigo 9º do Anteprojeto, objetivando readequar o 
relatório da Subcomissão do Poder Legislativo à hipótese por nós defendida do sistema de Governo 
Presidencialista misto. 
Como se verifica, o Relator embasou seu anteprojeto sob a égide do Parlamentarismo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01192 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação à Seção III do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo.  
Seção III  
Da Câmara dos Deputados  
Art. 9o - Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente da 
República e os Ministros de Estado;  
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
III - aprovar por maioria absoluta de votos a nomeação dos Diretores do Banco Central do Brasil, do 
Banco do Brasil e das empresas estatais;  
IV - aprovar, por maioria absoluta de votos a exoneração dos Diretores das Instituições referidas no 
inciso III;  
V - impedir qualquer cidadão, através de moção ao Presidente da República, de continuar a exercer 
cargo ou função de confiança no Governo Federal e na administração indireta, inclusive nos órgãos e 
entidades da administração indireta;  
VI - expedir resoluções;  
VII - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de seus serviços e fixem os respectivos 
vencimentos; e  
VIII - eleger o Ouvidor Geral da República. 
Justificativa: 
Pela tradição constitucional brasileira, mantida até mesmo pela Constituição autoritária de 1967 e 
pela Emenda nº 1, da Junta Militar, a Câmara dos Deputados sempre teve competência privativa para 
declarar a procedência de acusação contra o Presidente da República e seus Ministros, funcionando 
como Poder processante, enquanto o Senado procede ao julgamento. 
No que concerne à tomada de contas do Presidente da República, quando, estas não forem 
apresentadas ao Congresso Nacional, mantém-se a competência da Câmara dos Deputados, 
também existente nas constituições republicanas anteriores. 
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A inovação proposta refere-se à inclusão de competência para aprovar a nomeação e exoneração 
dos Diretores do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil. 
O orçamento monetário, elaborado e executado pelo Banco Central é tão importante quanto o 
orçamento fiscal, tendo os Diretores dessa autarquia federal imensos poderes sobre a economia 
nacional. Desde sua criação em 1964, o Banco Central tem sido alvo de críticas na Câmara, no 
Senado e na Imprensa, sem que a Câmara pudesse interferir em sua atuação, ou fiscalizar seus atos. 
Quanto ao Banco do Brasil, instituição com quase dois séculos de existência, cuja história se 
confunde com a própria história econômica do País, e que vem sendo alvo de sistemática campanha 
de desestabilização, não é preciso exaltar sua importância como propulsas do desenvolvimento 
nacional. 
Torna-se, portanto, importante estabelecer a competência da Câmara dos Deputados para aprovar ou 
exonerar os Diretores dessas instituições, como medida imprescindível para salvaguardar os 
superiores interesses do País. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 
   
   EMENDA:01195 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao inciso III do artigo 9o. do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo.  
Suprima-se o inciso III do artigo 9o. 
Justificativa: 
Além do aumento considerável das responsabilidades e competência do Legislativo, a presente 
emenda, inova no sentido, de que possa o Parlamento (Câmara dos Deputados), por votos de sua 
maioria absoluta, determinar a destituição de Ministro, Ministros ou de todo o Ministério. 
A hipótese, entretanto, exige maioria qualificada de 2/3, se a destituição se der no último ano do 
Mandato do Presidente da República. 
Por outro lado, constitucionalmente criamos a figura do Ouvidor Geral da República, que deverá ser 
eleito pela Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01196 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do inciso IV do artigo 9o, dando-se nova redação do Anteprojeto da 
Subcomissão do Poder Legislativo:  
Inciso IV - Aprovar por maioria absoluta de votos a exoneração de Ministro de Estado ou do Ministério 
integral, em virtude de proposta subscrita pelo menos por um terço dos Deputados, devendo efetuar-
se a votação até 72 horas após a sua promulgação.  
No último ano do mandato do Presidente da República a Câmara dos Deputados só poderá votar a 
destituição do Ministério ou de qualquer dos Ministros com a aprovação de 2/3 dos seus membros.  
Inclua-se a seguinte emenda aditiva ao artigo 9o:  
Inciso - Eleger o ouvidor Geral da República. 
Justificativa 
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Além do aumento considerável das responsabilidades e competência do Legislativo, a presente 
emenda, inova no sentido, de que possa o Parlamento (Câmara dos Deputados), por votos de sua 
maioria absoluta, determinar a destituição de Ministro, Ministros ou de todo o Ministério. 
A hipótese, entretanto, exige maioria qualificada de 2/3, se a destituição se der no último ano do 
Mandato do Presidente da República. 
Por outro lado, constitucionalmente criamos a figura do Ouvidor Geral da República, que deverá ser 
eleito pela Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01263 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 competências previstas nos incisos III, IV e V do art. 9o. passam a constar das competências 
privativas do Congresso Nacional, no art. 5o., do Anteprojeto do Poder Legislativo. 
Justificativa: 
Independente da aprovação do sistema unicameral, as moções de confiança ou desconfiança 
deverão ser de iniciativa do Congresso Nacional, aprovadas por maioria absoluta dos seus membros. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01405 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o Caput do Art. 9o. e dê-se ao inciso II do mesmo Art. a seguinte redação:  
II - proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas dentro de sessenta 
dias após a abertura das sessões legislativa; 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01431 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprimam-se os incisos a, b e c do Art. 7o. e dê-se ao Art. 7o. a seguinte redação:  
Art. 7o. - À Câmara dos Deputados compete elaborar o regimento interno, dispor sobre seu 
funcionamento, organização, polícia e provimento de seus cargos e serviços. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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Parecer:   
   Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00014 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR:  
- Suprimir a expressão "Primeiro Ministro" das seguintes partes do anteprojeto:  
- no art. 5o., incisos III e VII.  
- art. 6o., caput.  
- no art. 9o., incisos I e IV.  
- inciso I do art. 10o.  
- inciso I do art. 14o.  
- § 1o. do art. 20.  
- artigos 22 e 23.  
- artigo 26, § 1o.  
- artigo 26, caput.  
- inciso I do art. 38.  
- no artigo 25, inciso I  
- Substituir a expressão "Primeiro Ministro" pela expressão "Presidente da República", nas seguintes 
partes do anteprojeto:  
- inciso VIII, do art. 5o.  
- inciso II, do art. 9o.  
- inciso VI do art. 9o.  
- inciso VI do art. 10o.  
- artigo 24.  
- inciso XXI do art. 38o.  
- inciso XXII do art. 38o.  
- Suprima-se:  
- o inciso III do art. 9o.  
- o inciso V do art. 9o.  
- § único do art. 38. 
Justificativa: 
As emenda visam retirar do projeto seu caráter parlamentarista. 
Parecer:   
   Rejeitada. Contraria a filosofia do substitutivo. 
 
 
   EMENDA:00065 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das atribuições do Poder Legislativo - Suprima-se no Substitutivo da Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, as seguintes expressões:  
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Art. 5o. - ..................................  
............................................  
VII - .... "e do Primeiro-Ministro..."  
VIII - .... "do Primeiro-Ministro, bem como  
..."  
Art. 6o. - .... "o Primeiro-Ministro e ...."  
Art. 9o. - ..................................  
..................................................  
I - ... "o Primeiro-Ministro "  
IV - ... "ao Primeiro-Ministro e ..."  
VI - ... "através de moção ao Primeiro-Ministro "  
Art. 10. - ................................  
I - ... "Primeiro-Ministro ou ..."  
VI - ... "por proposta do Primeiro-Ministro  
..."  
Art. 14. - ..................................  
I - ... "Primeiro-Ministro ou ..."  
Art. 20. - ................................  
§ 1o. - ... "por solicitação do Primeiro-Ministro."  
Art. 22. - ... "ao Primeiro-Ministro."  
Art. 23. - ... "ouvido o Primeiro-Ministro  
..."  
Art. 24. - ... "Primeiro-Ministro, ouvido o ..."  
Art. 25. - ..................................  
I - ... "ou do Primeiro-Ministro ..."  
..................................................  
Art. 26. - ... "do Primeiro-Ministro "  
§ 1o. - ... "e o Primeiro-Ministro "  
Art. 38. - ..................................  
I - ... "o Primeiro-Ministro "  
II - ... "elaborados pelo Conselho de Ministros."  
XXI - ... "por solicitação do Primeiro-Ministro, ouvido o Conselho da República."  
XXIII - ... "ouvido o Conselho da República "  
Art. 112. - ... "devendo, no mesmo dia, ser nomeado o Primeiro-Ministro " 
Justificativa: 
Como fomos contrário à figura do Primeiro-Ministro estamos suprimindo em todos os artigos a sua 
existência. 
Parecer:   
   Contrário. O regime proposto no anteprojeto é parlamentarista. 
 
 
   EMENDA:00066 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das atribuições do Poder Legislativo - Suprima-se no Substitutivo da Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo os seguintes artigos, incisos e parágrafos, renumerando os demais:  
- incisos II, III, V do art. 9o.;  
- incisos VI, X, XXVIII e Parágrafo único do art. 38;  
- Art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47 da Seção IV;  
- Art. 48, art. 49, art. 50, art. 51 da Seção V;  
- Art. 52, art. 53, art. 54 da Seção VI;  
- Art. 59, art. 60 da Seção VIII;  
- Art. 111 da Seção II. 
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Justificativa: 
Como somos contrário ao Parlamentarismo e consequentemente à figura do Primeiro-Ministro, 
estamos suprimindo-os em todos os artigos. 
Parecer:   
   Contrário. O regime proposto no anteprojeto é parlamentarista 
 
 
   EMENDA:00164 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, nos incisos I e IV do art. 9o., as expressões "o Primeiro-Ministro". Substituam-se, nos 
incisos II e VI do art. 9o., as expressões "Primeiro-Ministro" por "Presidente da República".  
Suprimam-se os incisos III e V do art. 9o. 
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:00337 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:   
   Acrescente-se ao art. 9o. um inciso:  
Art. 9o. ....................................  
Inciso VIII - aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Procurador-Geral da República. 
Justificativa: 
O art. 100, in fine, do Capítulo do Ministério Público, estabeleceu ser a nomeação do Procurador-
Geral da República, precedida de aprovação da Câmara dos Deputados. 
Necessário, assim, se faz a inclusão do inciso, para suprir a omissão do texto. 
Parecer:   
   Favorável. Trata-se de compatibilização com o art. 100. 
 
 
   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: 
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A emenda mantém 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:00432 REJEITADA 
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:   
   a) Suprima-se no inciso IV do art. 9o. a expressão "e a um ou mais Ministros de Estado".  
B) Suprima-se o parágrafo único do art. 58 e a expressão final do "caput", a partir de ... "ou se 
aprovada moção de censura...". 
Justificativa: 
É necessário que a moção de censura se dirija ao Gabinete e não a um Ministro isoladamente para 
evitar excessiva instabilidade administrativa. 
Parecer:   
   Contrário. A matéria tem tratamento adequado no substitutivo. 
 
 
     EMENDA:00547 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. 9o., da Seção III, da Câmara dos Deputados, do Capítulo I, do Poder 
Judiciário  
Acrescente-se ao art. 9o., um inciso:  
Art. 9o. - ..................................  
inciso VIII - aprovar, por maioria absoluta, a indicação do procurador-Geral da República. 
Justificativa: 
O art. 100, in fine, do Capítulo do Ministério Público, estabeleceu ser a nomeação do Procurador-
Geral da República, precedida de aprovação da Câmara dos Deputados. 
Necessário, assim, se faz a inclusão do inciso, para suprir a omissão do texto. 
Parecer:   
   Favorável. Trata-se de compatibilização com o art. 100. 
 
   EMENDA:00563 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. 9o., da Seção III, da Câmara dos Deputados, do Capítulo I, do Poder 
Judiciário  
Acrescente-se ao art. 9o. um inciso:  
Art. 9o. ....................................  
VIII - aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Procurador-Geral da República. 
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Justificativa: 
O art. 100, in fine, do Capítulo do Ministério Público, estabeleceu ser a nomeação do Procurador-
Geral da República, precedida de aprovação da Câmara dos Deputados. 
Necessário, assim, se faz a inclusão do inciso, para suprir a omissão do texto. 
Parecer:   
   Favorável. Trata-se de compatibilização com o art. 100. 
 
 
   EMENDA:00717 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:   
   Emenda no.  
Dê-se ao inciso IV do artigo 9o. a seguinte redação:  
"Art. 9o. ..................................  
..................................................  
IV - aprovar, por maioria absoluta, moção de censura ao Primeiro-Ministro;" 
Justificativa: 
Esta emenda, ao suprimir a referência aos Ministros de Estado, só permite à Câmara dos Deputados 
aprovar moção de censura contra o Primeiro-Ministro, que será, sempre, o único destinatário do juízo 
político de reprovação manifestado pelos parlamentares. 
O texto objetiva concentrar no Primeiro-Ministro todo e qualquer juízo político negativo, motivado pela 
ação do colégio ministerial ou de qualquer dos seus membros. 
A norma proposta enfatiza, na realidade, o vínculo de solidariedade que deve unir os componentes do 
Conselho de Ministros, tornando-os, a todos, e in solidum, responsáveis pelas atividades político-
administrativas desenvolvidas pelo Governo. 
Esta emenda complementa outra, já oferecida, que propõe a supressão do artigo 58 do Substitutivo. 
Parecer:   
   Contrario. Elimina a censura individual a Ministros. 
 
 
   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 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 39  

 

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. 
 
 
   EMENDA:01048 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda ao art. 9o.:  
O Art. 9o.,item VI, passa a ter a seguinte redação:  
"Alertar, através de moção, ao Primeiro Ministro ou Ministro da respectiva área administrativa sofre a 
deficiência de setores de Governo ou detentor de cargo de confiança do governo. 
Justificativa: 
Ter a Câmara dos Deputados competência para demitir altos funcionários não será de bom resultado. 
Significará intervenção no Executivo e relaxamento das suas funções. No máximo poderá alertar o 
Governo, o qual poderá sofrer as consequências se não curvar-se à evidência. 
Parecer:   
   Contrário. O dispositivo sugerido é inócuo face ao texto atual do Anteprojeto. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00832 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Substituam-se, no inciso IV, do artigo 106, as expressões "Através do Primeiro-Ministro" por 
"Presidente da República". 
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:00833 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
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Texto:   
   Suprimam-se, no inciso III do artigo 106 as alíneas A, B e C". 
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:00838 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se, nos incisos I e IV do artigo 106, as expressões "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:00839 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Substituam-se, no inciso II do artigo 106, as expressões "Primeiro-Ministro" por "Presidente da 
República". 
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:03376 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 106, inciso V O inciso V do artigo 106 do anteprojeto passa a ter a 
seguinte redação:  
Art. 106 - .................  
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V - 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 concedido ao Legislativo no que diz respeito a seus 
cargos, empregos e funções, quando os demais Poderes dependem de Projetos de Lei para o 
atendimento desse objetivo. 
A presente emenda visa a estabelecer os limites quanto às disposições acerca do quadro de pessoal 
dos Poderes, igualitariamente. 
 
   EMENDA:03641 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   incluir no inciso III, do art. 106 do anteprojeto a alínea e) abaixo:  
e) a indicação de dois membros para o Conselho da República 
Justificativa: 
A emenda visa adaptar o dispositivo que trata da competência privativa da Câmara dos Deputados, 
com o inciso IX do artigo 165 do anteprojeto. 
 
   EMENDA:03646 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva incluir na alínea b) do inciso III do art. 106 do anteprojeto a expressão "ou 
reprobatória", com a seguinte redação:  
"b) moção de censura ou reprobatória ao Conselho de Ministros" 
Justificativa: 
A emenda visa compatibilizar os diversos dispositivos do anteprojeto. 
No caso de destituição do Governo, este se dá não só pela moção de censura ou de recusa a voto de 
confiança, mais também por moção reprobatória como dispositivo no § 2º do art. 169 do anteprojeto. 
Parecer:   
   A emenda tem em vista incluir, na alínea "b", do item III do art. 106 do Anteprojeto, as expressões 
"ou reprobatória" após o vocábulo "censura".  
De fato a competência da Câmara quanto a moções ao Conselho de Ministros não se restringe às de 
censura, mas se estende às reprobatórias.  
Por essa razão, conveniente é que o dispositivo em tela contemple a referência a essa hipótese.  
Pela aprovação da emenda. 
 
 
   EMENDA:04334 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- a alínea d), inciso II do artigo 106 do anteprojeto do Relator deve ter sua redação acrescida nos 
termos abaixo.  
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- suprimir o inciso VII do artigo 107 do anteprojeto:  
Art. 106 - ...........................................  
III - ................................................  
d) - a indicação e a exoneração de ofícios, 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 a mesma que o destitua. 
No caso do anteprojeto, 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. 
 
   EMENDA:04341 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  
- O inciso IV do artigo 106 do anteprojeto do Relator deve corresponder a alínea e) do inciso II do 
mesmo artigo, com a seguinte redação:  
Art. 106 - ..............................  
III - ...................................  
e) - recomendação para o Primeiro Ministro, visando o afastamento de detentor de cargo ou função 
de confiança no governo federal, inclusive na administração indireta. 
Justificativa: 
Pela redação do dispositivo, todos os ocupantes de cargos ou funções de confiança no governo 
federal estão sujeitos à recomendação de afastamento, inclusive os Ministros de Estado e os 
dirigentes de órgãos de Governo e das empresas estatais. 
Segundo o disposto no artigo 105 do anteprojeto, tal recomendação poderá ser tomada por uma 
minoria de até um décimo dos membros da Câmara dos Deputados, o que poderá se transformar em 
fonte permanente de instabilidade do governo e de conflito entre esse e o parlamento. 
Sem pretender mudar o alcance do dispositivo, mas visando compatibilizá-lo com os princípios 
norteadores do anteprojeto, o quórum para deliberação desta matéria deve ser o da maioria absoluta 
da Câmara dos Deputados, como previsto no inciso III do artigo 106. 
      
  EMENDA:04522 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do art. 106 a seguinte redação:  
"IV - recomendar, por intermédio do Primeiro-Ministro, o afastamento de detentor de cargo ou função 
de confiança no Governo, inclusive na administração indireta". 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. A locução “através de” é errada. 
Parecer:   
   A substituição da expressão "através" com a utilização da expressão "por intermédio" é 
recomendável. Deixa-se de adotar a redação recomendada por inteiro na emenda em face de a 
mesma deixar ver a possibilidade de ampliação do conteúdo do dispositivo ao omitir a expressão 
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"federal" após o vocábulo Governo.  
Pela aprovação da emenda e apenas para substituir as expressões retro indicadas. 
 
 
   EMENDA:05060 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 IV do Art. 106 do Anteprojeto a seguinte redação.  
IV - recomendar, ao Primeiro Ministro, o afastamento de detentor, de cargo ou função de confiança no 
Governo Federal, inclusive na administração indireta; 
Justificativa: 
Trata-se de simples emenda redacional, para dar sentido ao dispositivo. 
 
   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, originalmente: “antes do termo de 
sua investidura”. 
 
  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;  
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Art. 106. ..................................  
V - dispor sobre a criação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da 
respectiva remuneração. 
Justificativa: 
Visa suprimir a expressão “transformação” dos dispositivos mencionados, que anula o princípio, 
consagrado no texto constitucional (art.85), do acesso aos cargos públicos através de concurso, 
permitindo que o funcionário ingresse numa carreira de mais fácil acesso e através de transformação 
passe para outra sem o especifico concurso público de provas. 
Parecer:   
   Pela rejeição. É Emenda que modifica o mérito das disposições que se pretende alterar. 
    
 
  EMENDA:05426 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva de parte do art. 106, Seção III do Capítulo I do Título V do anteprojeto do 
Relator.  
Suprima-se parte do artigo 106 correspondente aos incisos IV e V. (Seção III - da Câmara dos 
Deputados). 
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. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:00770 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Substituam-se, no inciso IV, do artigo 107, as expressões "Através do Primeiro-Ministro" por 
"Presidente da República". 
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:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
   EMENDA:00771 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se, no inciso III do artigo 107 as alíneas a, b e c". 
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:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
   EMENDA:00776 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se, nos incisos I e IV do artigo 107, as expressões "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:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
   EMENDA:00777 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Substituam-se, no inciso II do artigo 107, as expressões "Primeiro-Ministro" por "Presidente da 
República". 
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:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
   EMENDA:03184 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 107, inciso V  
O inciso V do artigo 107 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 107 - ..................................  
V - 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 concedido ao Legislativo no que diz respeito a seus 
cargos, empregos e funções, quando os demais Poderes dependem de Projetos de Lei para o 
atendimento desse objetivo. 
A presente emenda visa a estabelecer os limites quanto às disposições acerca do quadro de pessoal 
dos Poderes, igualitariamente. 
Parecer:   
   A presente emenda, por conter aspectos que se harmonizam em parte, com o entendimento da 
Comissão de Sistematização, deve ser aprovada parcialmente.  
Assim, pelo seu acolhimento parcial. 
 
 
   EMENDA:03425 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
incluir no inciso III, do art. 107 do Projeto a alínea e) abaixo:  
e) a indicação de dois membros para o Conselho da República 
Justificativa: 
A emenda visa adaptar o dispositivo que trata da competência privativa da Câmara dos Deputados, 
com o inciso IX 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: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: 
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Não é juridicamente defensável que o órgão que nomeia e indique alguém para o exercício de um 
cargo ou função, não seja a mesma 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:04081 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
- O inciso IV do artigo 107 do projeto do Relator deve corresponder a alínea e) do inciso II do mesmo 
artigo, com a seguinte redação:  
Art. 107 - ..............................  
III - ...................................  
e) - recomendação para o Primeiro Ministro, visando o afastamento de detentor de cargo ou função 
de confiança no governo federal, inclusive na administração indireta. 
Justificativa: 
Pela redação do dispositivo, todos os ocupantes de cargos ou funções de confiança no governo 
federal estão sujeitos à recomendação de afastamento, inclusive os Ministros de Estado e os 
dirigentes de órgãos de Governo e das empresas estatais. 
Segundo o disposto no artigo 106 do anteprojeto, tal recomendação poderá ser tomada por uma 
minoria de até um décimo dos membros da Câmara dos Deputados, o que poderá se transformar em 
fonte permanente de instabilidade do governo e de conflito entre esse e o parlamento. 
Sem pretender mudar o alcance do dispositivo, mas visando compatibilizá-lo com os princípios 
norteadores do projeto, o quórum para deliberação desta matéria deve ser o da maioria absoluta da 
Câmara dos Deputados, como previsto no inciso III do artigo 107. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar à orientação da Comissão de Sistematização. 
 
 
   EMENDA:04705 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.)  
Dê-se ao inciso IV do Art. 107 do Anteprojeto a seguinte redação.  
IV - recomendar, ao Primeiro Ministro, o afastamento de detentor, de cargo ou função de confiança no 
Governo Federal, inclusive na administração indireta; 
Justificativa: 
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Trata-se de simples emenda redacional, para dar sentido ao dispositivo. 
Parecer:   
   A questão do sistema de governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
   EMENDA:04706 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.)  
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 originalmente: “antes do termo de 
sua investidura”. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
 
   EMENDA:04923 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Artigo 107 - inciso V - Suprima-se a palavra: "transformação..." 
Justificativa: 
A transformação de cargos é um instituto de direito administrativo de pessoal que pressupõe o desvio 
de função de cada servidor. Visa a corrigir uma situação individual, de fato. 
O instituto, anteriormente denominado “readaptação”, não é adequado ao propósito do Constituinte 
de prestigiar o concurso para provimento de cargos públicos. Trata-se de expediente que já se 
mostrou inconveniente, objeto até de disposição em Atos Complementares, estabelecendo a vedação 
de sua aplicação pelos Estados e Municípios. Tais circunstâncias desaconselham que a 
transformação de cargos venha a ganhar status constitucional. Na melhor das hipóteses, a matéria 
deve ser relegada ao legislador ordinário. 
A supressão proposta torna-se indispensável, inclusive, a nível de compatibilização com a emenda 
supressiva proposta, pelos mesmos argumentos, no inciso X do artigo 99, com o texto de inciso IX do 
artigo 108, e com artigo 90 da Seção II, do Capítulo V – Dos Servidores Públicos Civis, objeto 
igualmente de emenda supressiva da “transformação”. 
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Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização. Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
 
   EMENDA:04937 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção II - Art. 99 - Inciso XI - Seção III - Art. 107 - Inciso V.  
Texto  
Art. 99. ....................................  
XI - "criação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixação da respectiva  
remuneração, ressalvado o disposto nos Arts. 107, item V, e 108, item XI;  
Art. 107. ..................................  
V - "dispor sobre a criação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da 
respectiva remuneração. 
Justificativa: 
Visa a suprimir a expressão “transformação” dos dispositivos mencionados, que anula o princípio, 
consagrado no texto constitucional (art.86), do acesso aos cargos públicos através de concurso, 
permitindo que o funcionário ingresse numa carreira de mais fácil acesso e através de transformação 
passa para outra sem o especifico concurso público de provas. 
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização. Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
 
   EMENDA:05048 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva de parte do Art. 106, Seção III do Capítulo I do Título V do Anteprojeto do 
Relator.  
Suprima-se parte do artigo 107 correspondente aos incisos IV e V. (Seção III - da Câmara dos 
Deputados). 
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 
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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:06714 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte item VI, ao art. 107, do Projeto de Constituição, suprimindo-se as 
disposições em contrário:  
"Compete privativamente à Câmara dos Deputados deliberar sobre a concessão, renovação e  
cancelamento de canal de rádio e televisão." 
Justificativa: 
É nosso dever acabar com alguns desmandos que se verificam em nosso País, com relação à 
concessão de canais de televisão e de rádio. Não podemos mais admitir que o Poder Executivo 
concentre essa competência, que acaba centralizada nas mãos de uns poucos. 
Parecer:   
   A proposição, em que pese aos elevados propósito do ilustre autor, é impertinente, pois comete 
isoladamente à Câmara dos Deputados competência para deliberar sobre matéria tradicionalmente 
da órbita do Poder Executivo, que ficaria alheio ao processo decisório, assim como o Senado 
Federal.  
Pelo não acolhimento. 
 
 
   EMENDA:07569 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: alínea d, do inciso III, do Art. 107.  
A alínea d do inciso III, do Art. 107 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 107 ....................................  
............................................  
"d - a indicação e exoneração do Procurador-Geral da República." 
Justificativa: 
Pelo texto original, cabe à Câmara Federal indicar o Procurador Geral da República, ficando a cargo 
do Senado exonerá-lo (Art. 108, inciso VIII). 
Entendemos que o poder de nomear deve atrelar-se ao de exonerar, porque, se assim não fosse, 
haveria divergência entre a Câmara e o Senado, na hipótese de que ela estivesse satisfeita com a 
permanência do Procurador Geral; enquanto o Senado, não. 
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Parecer:   
   O titular do cargo de Procurador-Geral da República deve gozar da confiança do Chefe do Governo. 
Assim, a nosso ver, apenas a nomeação dessa autoridade pode ser objeto da audiência da Câmara 
Federal. Todavia, por se tratar de assuntos polêmicos, preferimos suprimir a referida alínea.  
Prejudicada. 
 
 
   EMENDA:07946 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no. ao Projeto de Constituição Inclua-se como inciso VI do artigo 107 (Seção III, da 
Câmara Federal):  
Art. 107 - ..................... 
VI - Poderão constituir-se até 5 (cinco) Comissões Parlamentares de Inquérito, podendo esse número 
ser ampliado em razão da existência de matéria de extrema urgência ou de evidente interesse 
nacional. 
Justificativa: 
A Comissão Parlamentar de Inquérito é instrumento da oposição e num regime democrático deve ser 
estimulada e valorizada. 
O texto constitucional vigente prevê a formação de apenas 5 CPIs. 
Nossa proposta permite a formação de outras em razão da existência de matéria de extrema urgência 
ou de evidente interesse nacional. 
No período da ditadura, a liderança do Governo quebrou o compromisso de entregar à oposição duas 
das cinco comissões. 
Em determinado momento, a representação governista formou, com a maioria tranquila que 
controlava, todas as 5 CPIs, impedindo, assim, a oposição de exercitar sua tarefa fiscalizadora. 
Nossa proposta visa democratizar o uso desse instrumento, rompendo o limite muitas vezes arbitrário 
de apenas 5 comissões.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por se tratar de matéria inadequada ao dispositivo citado da Seção III. Note-
se que o art. 115, parágrafo 2o., trata, com bastante flexibilidade, do assunto objeto desta emenda. 
 
 
   EMENDA:09667 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 107, I  
Suprima-se a expressão "o Primeiro Ministro" do inciso I do artigo 107 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
inícios da década de 60. 
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional. 
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Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando, confluem para uma proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro uma Comissão Especial de Estudos 
para a implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe 
discussão específica. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
 
 
   EMENDA:09668 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado. Art. 107, II  
Dê-se a seguinte redação ao inciso II do artigo 107 do Projeto de Constituição:  
"Art. 107 - ................................  
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa." 
Justificativa: 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
inícios da década de 60. 
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional. 
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando, confluem para uma proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro uma Comissão Especial de Estudos 
para a implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe 
discussão específica. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
 
 
   EMENDA:09669 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 107, III, a, b e c.  
Suprimam-se as alíneas a, b e c do inciso III do artigo 107 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
inícios da década de 60. 
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional. 
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando, confluem para uma proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro uma Comissão Especial de Estudos 
para a implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe 
discussão específica. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
 
 
   EMENDA:09670 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 107, IV  
Suprima-se e expressão "por intermédio do Primeiro-Ministro" do inciso IV, do artigo 107 do Projeto 
de Constituição. 
Justificativa: 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
inícios da década de 60. 
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional. 
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando, confluem para uma proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro uma Comissão Especial de Estudos 
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para a implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe 
discussão específica. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
 
 
   EMENDA:10101 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
1) Dê-se ao § 1o., do art. 175, a seguinte redação:  
"§ 1o. - Os Ministros de Estado serão exonerados pelo Presidente da República a pedido do Primeiro-
Ministro, ou se, por iniciativa de um terço e voto da maioria dos seus membros, a Câmara  
dos Deputados aprovar moção de censura".  
2) Em consequência, acrescente-se no item III, do Art. 107, a alínea c, passando as seguintes a d e 
e: "c - moção de censura a Ministro de Estado". 
Justificativa: 
O projeto só estabeleceu moção de censura ao Conselho de Ministros, implicando a sua aprovação 
em exoneração de todos os membros do Conselho (art. 166, § 1º). 
A emenda inova ao permitir que a censurasse dirija a um membro do Conselho, sem afetar todo o 
Governo. 
O desempenho de um Ministério não se exercita com igual eficiência, por todos os seus integrantes, 
de forma coordenada, conjunta e uniforme. O mais frequente é que existam pontos falhos, que não 
devam persistir, mas que não se constituem em razão suficiente para a derrubada de todo o Governo. 
O remédio consta da emenda. 
Parecer:   
   O Sistema Parlamentarista de Governo, adotado por consenso na Comissão de Sistematização, 
constante no Substitutivo torna prejudicada a presente Emenda.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
   EMENDA:10363 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Art. 107, inciso I.  
O inciso I do artigo 107 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 107 ..................................  
I - Declarar, pela maioria absoluta de seus membros, a procedência de acusação fundamentada 
contra o Presidente da República, o Primeiro Ministro e os Ministros de Estado." 
Justificativa: 
O objetivo da presente emenda é o de estabelecer o quórum qualificado da maioria absoluta para que 
a Câmara Federal declare a procedência de acusação fundamentada contra o Presidente da 
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República, o Primeiro Ministro e os Ministros de Estado, nada justificando a maioria de dois terços 
para deliberação. 
Parecer:   
   Os objetivos perseguidos pela Emenda conflitam com a orientação adotada pelo Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:10670 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 107. Modifique-se a redação do "caput" do artigo 107 e seu Inciso II e 
acrescente-se Incisos VI a XIV e parágrafo único.  
Art. 107 - Compete, ainda, à Assembleia Nacional:  
II - proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas à Assembleia-
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.  
VI - 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 aquelas;  
VII - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, 
nos crimes de responsabilidade;  
VIII - 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.  
IX - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos Chefes 
de Missão Diplomática de caráter permanente;  
X - 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;  
XI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montante da dívida consolidada da 
União, dos Estados e dos Municípios;  
XII - suspender a execução, no todo ou em parte, da lei declarada inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal;  
XIII - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral 
da República, antes do término de seu mandato;  
XIV - 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 VI e VII funcionará como Presidente o do Supremo 
Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos 
da Assembleia Nacional, à perda  
do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das 
demais sanções judiciais cabíveis. 
Justificativa: 
A Emenda visa adaptar o texto à Proposta de instalação de sistema Legislativo unicameral. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista, precipuamente, a substituição da Câmara Federal pela 
Assembleia Nacional, esta, inclusive, com poderes de processar e julgar autoridades. 
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   EMENDA:11128 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   O art. 107, do Projeto de Constituição, passa a ser redigido com as seguintes alterações:  
"Art. 107 - ................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - propor, por dois terços de seus membros, seis meses após a nomeação do Conselho de 
Ministros, moção de censura ou reprobatória ao próprio Conselho ou a Ministro que o integre, que, se 
aprovada pela maioria absoluta, implicará na destituição do Conselho de Ministros ou do Ministro;  
IV - aprovar, por maioria absoluta:  
a) após sessenta dias do início da sessão legislativa, a indicação do Primeiro-Ministro e a 
composição do Conselho de Ministros. O Primeiro-Ministro apresentará seu plano de governo no 
plenário da Câmara federal, que, se aceito, terá o voto de confiança;  
b) voto de confiança solicitado pelo Primeiro-Ministro;  
c) a indicação do Procurador-geral da República.  
V - recomendar, por intermédio do Primeiro-Ministro, o afastamento de detentor de cargo ou função 
de confiança do Governo Federal, inclusive na administração indireta;  
VI - dispor sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus 
serviços e fixação da respectiva remuneração.  
Parágrafo único - No caso de destituição do Conselho de Ministros e a Câmara Federal não aprovar a 
indicação de Primeiro-Ministro no prazo de trinta dias, o Presidente da República o nomeará, assim 
como aos demais integrantes do Conselho de Ministros, que governarão até que a maioria absoluta 
dos membros da Câmara Federal aprove o nome dos novos mandatários. 
Justificativa: 
As alterações que preconizadas no texto do art. 107, do projeto de texto constitucional, tem por anelo 
aperfeiçoar o instituto do Parlamentarismo, com a introdução de disposições que permitam maior 
flexibilidade e mais ampla atuação da Câmara Federal nesse contexto, proporcionando aos 
parlamentares, inclusive, maior participação na formação e destituição do Conselho de Ministros. 
Por tal razão, temos plena convicção de que a iniciativa marcará a acolhida de nossos ilustres Pares. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. As inclusões propostas para os itens III e IV do art. 107 são matérias sem 
relevância, que incham o texto constitucional desnecessariamente. 
 
 
   EMENDA:11403 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. 107, V  
Dê-se a seguinte redação ao inciso V do artigo 107 do Projeto de Constituição:  
Art. 107 - ..................................  
V - 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 concedido ao Legislativo, no que diz respeito a seus 
cargos, empregos e funções, quando os demais Poderes dependem de Projeto de Lei para o 
atendimento a esse objetivo. 
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A presente Emenda visa a estabelecer os limites quanto às disposições acerca do quadro de pessoal 
dos Poderes, igualitariamente. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, porquanto o artigo 99, item XI, faz ressalva aos artigos 107, item V, e 108, 
item IX, e a emenda não confere tratamento igualitário à Câmara Federal e no Senado da República. 
 
 
   EMENDA:11550 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva incluir no inciso III, do artigo 107 do projeto a alínea "e" abaixo:  
e) a indicação de dois membros para o Conselho da República. 
Justificativa: 
A emenda visa adaptar o dispositivo que trata da competência privativa da Câmara dos Deputados, 
com o inciso IX do artigo 162 do Projeto. 
Parecer:   
   Uma vez que a emenda não confere o mesmo tratamento ao Senado da República, nem ao 
Presidente da República, pois faz remissão, na justificação, ao disposto no item IX do art. 162, somos 
pelo não acolhimento. 
 
 
   EMENDA:11554 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa o inciso IV do artigo 107 do projeto de Constituição deve corresponder a 
alínea "e" do  
inciso III do mesmo artigo, com a seguinte redação:  
Art. 107 - ..................................  
III - ......................................  
e) - recomendação para o Primeiro Ministro, visando o afastamento de detentor de cargo ou função 
de confiança no governo federal, inclusive na administração indireta. 
Justificativa: 
Pela redação do dispositivo, todos os ocupantes de cargos ou funções de confiança no governo 
federal estão sujeitos à recomendação de afastamento, inclusive os Ministros de Estado e os 
dirigentes de órgãos de Governo e das empresas estatais. 
Segundo o disposto no artigo 106 do anteprojeto, tal recomendação poderá ser tomada por uma 
minoria de até um décimo dos membros da Câmara dos Deputados, o que poderá se transformar em 
fonte permanente de instabilidade do governo e de conflito entre esse e o parlamento. 
Sem pretender mudar o alcance do dispositivo, mas visando compatibilizá-lo com os princípios 
norteadores do projeto, o quórum para deliberação desta matéria deve ser o da maioria absoluta da 
Câmara dos Deputados, como previsto no inciso III do artigo 107. 
Parecer:   
   Não concordamos com a emenda de técnica legislativa que atribui "quórum" especial para a 
aprovação de uma simples recomendação entre Poderes, de cunho moralizante da Administração.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:11603 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva - a alínea b) do inciso III, artigo 107 do Projeto de Constituição deve ter a seguinte 
redação:  
b) moção reprobatória ou de censura ao Conselho de Ministros, a determinados Ministros ou a um 
Ministro. 
Justificativa: 
A emenda visa introduzir a moção de censura individual e plural, como instrumento de maior 
estabilidade do governo, já que, em determinadas ocasiões, a censura poderá ser dirigida a um ou 
alguns Ministros, sem que haja necessidade de demissão de todo gabinete, e consequentemente a 
instabilidade na formação de novo governo. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista que as inserções encontram-se implícitas no item IV do 
mesmo artigo. 
 
 
   EMENDA:13244 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Indica-se a exclusão do inciso IV, do art. 107, em face do princípio constitucional de harmonia e 
independência dos poderes. 
Justificativa: 
Pretende a emenda supressiva excluir a competência da Câmara Federal para recomendar, por 
intermédio do Primeiro Ministro, o afastamento de detentor de cargo ou função de confiança no 
Governo Federal, inclusive na Administração indireta. 
Tem-se por inconveniente essa recomendação explicitada na Lei Maior, viola o princípio 
constitucional de harmonia e independência dos poderes, tanto mais que, se intervisse a hipótese, 
seria de admitir-se regra formal de competência do Poder Executivo, capaz de recomendar o 
afastamento de servidores comissionados do Poder Legislativo. 
Parecer:   
   A matéria do artigo 107, item IV, tem cunho moralizante, em relação à Administração Pública.  
Assim, somos pelo não acolhimento da Emenda. 
 
 
   EMENDA:13388 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se da redação do item I, do Artigo 107 do Projeto de Constituição, o cargo de Primeiro-
Ministro. 
Justificativa: 
Desde que somos a favor do regime Presidencialista, inexiste para nós, o cargo de Primeiro-Ministro. 
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Parecer:   
   Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a favor da instituição do Regime 
Parlamentarista no Brasil.  
A matéria, todavia, poderá ser definida em Plenário. 
 
 
   EMENDA:13950 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se no item IV, do Artigo 107, do Projeto de Constituição o termo Primeiro-Ministro  
por Presidente da República. 
Justificativa: 
Desde que somos a favor do regime Presidencialista, inexiste para nós, o cargo de Primeiro-Ministro. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo. 
 
 
   EMENDA:14231 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a alínea A do item III, do artigo 107 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Desde que somos a favor do regime Presidencialista, inexiste para nós, o cargo de Primeiro-Ministro. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a favor da instituição do Regime 
Parlamentarista no Brasil.  
A matéria, todavia, poderá ser definida em Plenário. 
 
 
   EMENDA:14232 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a alínea C, do item III, do artigo 107, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Desde que somos a favor do regime Presidencialista, inexiste para nós, o cargo de Primeiro-Ministro. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a favor da instituição do Regime 
Parlamentarista no Brasil.  
A matéria, todavia, poderá vir a ser definida em Plenário. 
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   EMENDA:15304 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Suprima-se os incisos III, VII e VIII, do art. 100, o art. 104, os incisos I, II e letras "a", "b" e "c" do III e 
IV, do art. 107, os incisos I, II e VI, do art. 108, o inciso I, do art. 112, e o § 6o. do art. 114. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva retirar do texto proposto a instituição do parlamentarismo, sendo, pois, 
compatível com a posição que vimos adotando na defesa do presidencialismo. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
 
 
   EMENDA:15444 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 107, III, alínea “a”; Dê-se a seguinte redação:  
a) a indicação do Primeiro-Ministro, salvo nos casos previstos nesta Constituição. 
Justificativa 
É princípio geral e fundamental no Parlamentarismo, a aprovação da indicação do Primeiro-Ministro, 
pela Câmara dos Deputados. A não aprovação é exceção. Por isso inserimos o vocábulo “salvo” na 
redação ora proposta. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, porquanto a redação sugerida produz o dúbio sentido de haver indicação de 
Primeiro Ministro fora dos casos previstos na Constituição. 
 
 
   EMENDA:15445 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 107, III, alínea "b".  
Dê-se a seguinte redação:  
b) moção de censura ao Conselho de Ministros ou a algum dos seus membros. 
Justificativa: 
A redação sugerida não inclui a moção “reprobatória”, que, a nosso ver, d.v., não se justifica. Essa 
“moção” corresponderia a não “aprovação” da indicação do Primeiro Ministro, hipótese já prevista na 
alínea “a”, do mesmo inciso III. A emenda, além da “censura ao Conselho de Ministros”, assegura 
seja também censurado algum Ministro. Seria a censura individual. 
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Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista que as inserções encontram-se implícitas no item IV do 
mesmo artigo. 
 
 
   EMENDA:15446 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 107, III, alínea "c"  
Essa alínea, com a redação abaixo, passará a constituir mais um inciso do citado art. 107.  
Novo inciso:  
Aprovar por maioria simples moção de confiança solicitada pelo Primeiro-Ministro. 
Justificativa: 
Não se trata de “voto de confiança”. Demais disso, a aprovação da indicação do Primeiro-Ministro, 
como consta do inciso III, “a” desse art. 107, ocorre por “maioria absoluta”. Logo, se já houve maioria 
absoluta para a aprovação, a moção de censura é que deve ser aprovada por maioria absoluta, mas 
não a de confiança. 
Parecer:   
   O voto de confiança, a nosso ver, como acontece alhures, dever ser obtido mediante maioria 
absoluta dos votos dos membros da Câmara Federal.  
Pelo não acolhimento. 
 
   EMENDA:15643 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 107  
- Suprimir no inciso III os itens a, b e c. 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista de governo, com o qual não concordamos por julgá-lo 
inadequadamente à realidade brasileira contemporânea. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a favor da instituição do Regime 
Parlamentarista no Brasil.  
A matéria, todavia, poderá ser definida em Plenário. 
 
   EMENDA:15645 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 107  
- Suprimir no inciso IV a frase "por intermédio do Primeiro Ministro". 
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Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista de governo, com o qual não concordamos por julgá-lo 
inadequado à realidade brasileira contemporânea. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a favor da instituição do Regime 
Parlamentarista no Brasil.  
A matéria, todavia, poderá ser definida em Plenário. 
 
   EMENDA:15648 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 107 nos seus incisos I e II  
Suprimir o termo "PRIMEIRO MINISTRO"  
Substituindo por "PRESIDENTE DA REPÚBLICA" 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista de governo, com o qual não concordamos por julgá-lo 
inadequado à realidade brasileira contemporânea. 
Parecer:   
   A questão do sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do Substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
   EMENDA:16586 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dá nova redação aos arts. 165 (caput) e 167 e suprime a alínea b do item III do art. 107.  
Art. 165 - Compete ao Presidente da República nomear o Primeiro-Ministro e, por indicação deste, 
aprovar e nomear os demais integrantes do Conselho de Ministros após consulta às correntes 
político-partidárias que compõem a maioria do Congresso Nacional.  
§ 1º - ................................ 
§ 2º - ................................ 
§ 3º - ................................. 
Art. 167 - O Senado da República poderá, por iniciativa de um terço e pelo voto da maioria de seus 
membros, no prazo de 48 horas, manifestar-se sobre a composição do Conselho de Ministros:  
a) aprovando moção reprobatória ou moção de censura, quando não apresentadas ou apreciadas 
pela Câmara dos Deputados;  
b) recomendando a revisão da moção reprobatória ou da moção de censura, cujos efeitos ficarão 
suspensos até que a Câmara se pronuncie.  
Parágrafo Único. - A Câmara Federal, dentro de cinco dias, apreciará o ato do Senado da República, 
sendo ele rejeitado se obtiver o voto de dois terços de seus membros. 
Justificativa: 
Embora minha posição pessoal seja favorável ao sistema presidencialista de governo, na suposição 
de vir a ser aprovado o parlamentarismo, propondo, com a presente emenda um aperfeiçoamento 
que me parece indispensável. 
O Senado Federal, conforme o atual Projeto de Constituição, não participa do processo parlamentar 
de formação de governo, mecanismo atribuído exclusivamente à Câmara dos Deputados. A 
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faculdade que se lhe outorga no art. 167 – de recomendar a revisão da moção reprobatória ou da 
moção de censura – é praticamente nula pelo poder reservado à Câmara de, por maioria absoluta, 
manter a sua decisão anterior. O fato, apesar de não deixar o Senado neutralizado na sua função 
política, já que se faz a lei juntamente com a Câmara, fere a essência do federalismo: “uma das 
ortodoxias da nossa organização política”. 
A presente emenda, que poderá ser inserida em qualquer norma possível de abrigar a ideia que 
expressa, recoloca o Senado no contexto de uma federação consolidada, eis que uma instituição 
justifica a existência da outra e se inspira nas ideias de Milton Campos, defendidas em discurso 
pronunciado em 1961, tendo em vista a Emenda Constitucional nº 4 (Ato Adicional), instituidora, à 
época, do Sistema Parlamentar de Governo. 
É natural que o novo sistema de governo emergido da crise de agosto, suscite muitos problemas. Um 
deles é o que respeita à posição do Senado Federal na dinâmica das novas instituições. 
Tem-se observado que a Câmara Alta do Congresso sofreu grande decréscimo de influência em 
virtude da emenda parlamentarista, já chamada Ato Adicional. Num ponto – e ponto relevantíssimo – 
a observação é certa. O Senado não participa do processo da constituição do governo, matéria que já 
foi atribuída exclusivamente à Câmara dos Deputados. 
Tocamos aqui a essência do federalismo, que é uma das ortodoxias da nossa organização política. 
Pela Constituição, não se admitem emendas que afetam a Federação e a República. Uma das 
características fundamentais da Federação, como em geral se ensina em direito público, é a 
participação dos Estados-Membros na formação da vontade do Estado federal, e para se dar força a 
essa participação institui-se um Senado com representação igualitária das unidades federadas. Nesta 
Casa, São Paulo e Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Amazonas têm a mesma força e o mesmo 
peso. Trata-se, é certo, de um Senado Popular e democrático, com a mesma origem da Câmara dos 
Deputados no Sufrágio Universal. Não de um Senado aristocrático, de membros vitalícios, como a 
Câmara dos Lordes, ou de membros nomeados, como na Alemanha e, em parte, na Itália. Aqui, os 
Senadores são também representantes do povo, mas representam particularmente os Estados-
Membros com a igualdade recomendada pelo princípio federativo, de tal forma que, nesta Casa, 
podemos dizer que um mato-grossense vale vinte mil paulistas. 
Assim, se o Senado é uma das expressões mais sensíveis do princípio federal, torna-se evidente que 
não poderia ser praticamente abolido pelo parlamentarismo instituído no Ato Adicional. Foi atingido, 
certamente, uma vez que ficou excluído da formação do governo. Os Estados, pelos seus 
embaixadores na Câmara Alta, não interferem na ascensão e na queda dos Gabinetes 
Governamentais. 
Parecer:   
   A questão do sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do substitutivo. Pela prejudicialidade. 
 
   EMENDA:18847 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado  
Suprima-se no Projeto do art. 107  
a) Suprima-se o inciso I do art. 107 o termo... Primeiro Ministro........................  
b) Suprima-se as letras "a" "b" "c" "d" do inciso III do art. 107. 
Justificativa: 
Tendo sido proposto a supressão do Conselho de Ministros e do Primeiro Ministro do Projeto de 
Constituição não se justifica as atribuições contidas na seção III do Capítulo I do Título V que regula 
atribuições da Câmara Federal. 
Parecer:   
   As questões relacionadas com o sistema de Governo, em face das discussões que ainda se 
processam, será definida após a elaboração do substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:19326 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No. 13  
MODIFICATIVA  
À Seção III, Capítulo I, Título V. (Art. 107) seja dada a seguinte redação:  
Seção III  
Da Câmara dos Deputados  
Art. 107 - Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - declarar, por dois terços de seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente da 
República, o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado;  
II - aprovar, por maioria absoluta: a) a indicação do Primeiro-Ministro nos casos previstos nesta 
Constituição;  
b) moção de censura ao Conselho de Ministros; c) Voto de confiança solicitado pelo Primeiro-
Ministro.  
III - proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas ao Congresso 
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.  
Parágrafo único - As deliberações sobre a matéria da alínea "b" do inciso II e dos incisos IV e V do 
presente artigo serão por maioria absoluta.  
IV - recomendar, por intermédio do Primeiro-Ministro, o afastamento de detentor de cargo ou função 
de confiança no Governo Federal, inclusive na administração indireta;  
V - dispor sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus 
serviços e fixação da respectiva remuneração. 
Justificativa: 
A Emenda pretende aperfeiçoar o Art. 108, tornando claro e preciso o seu entendimento, 
compatibilizando-o com todo o texto constitucional. 
Parecer:   
   As questões relacionadas com o sistema de Governo, em face das discussões que ainda se 
processam, será definida após a elaboração do substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
   EMENDA:19390 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO QUINTO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO. DÊ-SE AO 
TÍTULO QUINTO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÂO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...] 
SECÇÃO II  
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Art. 60 - Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
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I - declarar, por maioria absoluta de seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente 
da República, o Primeiro-Ministro, e os Ministros de Estado;  
II - proceder à tomada de Contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas ao Congresso 
Nacional, dentro de sessenta dias, após a abertura de sessão legislativa;  
III - aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Primeiro-Ministro, a moção de censura ao Conselho 
de Ministros, o voto de confiança solicitado pelo Primeiro-Ministro e a indicação do Procurador Geral 
da República;  
IV - recomendar, através do Primeiro-Ministro, o afastamento de detentor de cargo ou função de 
confiança do Governo Federal, inclusive da administração indireta;    
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
   EMENDA:19553 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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 indicá-lo e ao Senado o poder de exonerá-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 dividido 
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. 
 
 
   EMENDA:19626 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Dispositivo a ser emendado art. 107 Suprima-se o termo Primeiro-Ministro dos incisos I, II, III e IV do 
Art. 107 do texto do Projeto. 
Justificativa: 
Não se justifica constar das competências da Câmara Federal qualquer referência ao Primeiro 
Ministro á que propomos a não implantação do Sistema Parlamentarista. 
Parecer:   
   A questão do Sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do Substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
   EMENDA:20520 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo I do Título V Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Substitua-se o texto constante do Capítulo I do Título V do Projeto de Constituição do Relator 
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título V  Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I   Do Legislativo  
Seção I - Do Congresso Nacional  
[...] 
Seção III  Da Câmara dos Deputados  
Art. 51 - Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - Declarar, por dois terços de seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente da 
República e os Ministros de Estado;  
II - Proceder à tomada de contas do Poder Executivo, quando não apresentadas ao Congresso 
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
III - Aprovar, por maioria absoluta:  
a) A indicação do Procurador-Geral da República nos casos previstos nesta Constituição.  
[...] 
Justificativa: 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição. 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico”. 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis da vida mais elevados. 
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Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:20915 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação à letra b do inciso II do Art. 82.  
Art.82 - ...................................... 
III - ............................................ 
b) por maioria absoluta, voto de confiança. 
Justificativa 
Ora, para o voto de censura exige-se maioria absoluta nada mais justo do que e para o voto de 
confiança também exigir-se o mesmo. 
Parecer:   
   O sugerido na Emenda está consignado no Substitutivo.  
Pela aprovação. 
 
 
   EMENDA:21025 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: art. 82, inciso I, II, IV e V.  
Suprima-se nos incisos I, II, IV e V do art. 82, do Projeto de Constituição, as expressões: "o Primeiro-
Ministro". 
Justificativa: 
Para adequar o texto dos dispositivos citados, com outros artigos do Projeto relacionados ao sistema 
de governo presidencialista, torna-se necessária as supressões propostas. 
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:21788 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso V, do Artigo 82, do Substitutivo do Relator, a figura do "Defensor do Povo". 
Justificativa: 
Em face das novas condições do Ministério Público, sugerimos a eliminação da figura do Defensor do 
Povo, cujas atribuições poderão ser exercidas pelo referido Ministério Público. 
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:22947 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo ao Relator  
Dê-se a letra "b" do item III do artigo 82, a seguinte redação:  
Art. 82 ........................... 
I - ............................... 
II - .............................. 
III - aprovar  
a)  
b) por maioria absoluta, voto de confiança. 
Justificativa: 
A modificação proposta visa a assegurar uma presença mínima – a maioria dos membros da Câmara 
dos Deputados – para tomada de decisão tão importante. Como está no substitutivo corre-se o risco 
de que com a presença mínima de Deputados permitida para a abertura da sessão, a maioria 
eventual na oportunidade da votação, decida sobre a sorte do Governo. 
Parecer:   
   A emenda propõe maioria absoluta para aprovação de voto de confiança ao Primeiro-Ministro.  
Após o exame da emenda, concluímos por sua rejeição. 
 
 
   EMENDA:23064 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitutiva  
Substituir nos itens II e IV do art. 82 o termo "Primeiro-Ministro" por "Presidente da República". 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista que entendemos inoportuno para a atual realidade brasileira. 
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:23073 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Supressiva  
Suprimir no item I do art. 82 o termo "Primeiro-Ministro", como também no item V. 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista que entendemos inoportuno para a atual realidade brasileira. 
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:23215 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
A alínea b) do inciso II; artigo 82 do Substitutivo deve ter a seguinte redação:  
b) por maioria absoluta, voto de confiança. 
Justificativa: 
A emenda visa compatibilizar o texto do Substitutivo. O parágrafo único do art. 123 estabelece que o 
voto de confiança será aprovado por maioria dos membros da Câmara dos Deputados e esta maioria 
qualificada é a maioria absoluta. 
De outro lado, ao permitir a deliberação sobre pedido de confiança mediante quórum simples, estar-
se-ia atribuindo à minoria da Câmara dos Deputados o poder de demitir o Gabinete. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:23777 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do item I, do Art. 82 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição a expressão: "o 
Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe. 
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. 
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   EMENDA:23779 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se os itens IV e V do Art. 82, do Substitutivo do Relator do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1° Ministro não existe. 
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:23783 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se no item II, do Art. 82 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição a expressão: 
"do Primeiro-Ministro" por "do Presidente da República". 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1° Ministro não existe. 
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:24856 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se no artigo 82, item III, alínea  b), a expressão "maioria simples" por "maioria absoluta". 
Justificativa: 
Se a moção de censura, prevista no item I, exige maioria absoluta esse deve ser também o “quórum” 
necessário para a aprovação da moção de censura. Não há nenhuma razão para que as duas 
iniciativas tenham “quórum” distinto. 
Parecer:   
   A matéria já está definida no Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:25592 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação da alínea "b" do inciso III do artigo 82 do Projeto de Constituição, para a 
seguinte:  
"Art. 82 - III - Aprovar  
a) ............................ 
b) por maior absoluta, voto de confiança". 
Justificativa: 
O voto de confiança, no Sistema Parlamentarista de Governo, define a continuidade do Governo. E 
este, para continuar, não poder ter a confiança da minoria da Câmara Federal. 
E indispensável que essa confiança se expresse pela maioria absoluta da Casa. 
Parecer:   
   Com a Emenda é proposta a modificação do quórum fixado na alínea "b" do art. 82, de maioria 
simples pelo de maioria absoluta e que concerne à deliberação sobre o "voto de confiança".  
Tem razão o nobre autor da Emenda. A confiança deve constituir manifestação da maioria da Câmara 
Federal. Aliás, a Emenda merece ademais ser aprovada pois o quórum que deve constar da alínea 
em causa é o da maioria absoluta porque coerente com aquele fixado no parágrafo único do art. 123, 
que, aludindo ao voto de confiança, diz que este será aprovado pela maioria dos membros da 
Câmara Federal. 
 
 
   EMENDA:26685 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se ao art. 82 a seguinte redação, renumerando-o para 75.  
"Art. 75 - Compete privativamente à Câmara Federal:  
I - declarar, por dois terços de seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente da  
República e os Ministros de Estado.  
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentada ao Congresso 
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
III - suprima-se 
Justificativa: 
Por esta emenda adequamos a competência privativa da Câmara dos Deputados dentro do sistema 
presidencialista de governo. 
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:26893 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo, do Título V Da Organização dos Poderes e Sistemas de  
Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO  
CAPÍTULO I   DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  DO CONGRESSO NACIONAL  
[...] 
SEÇÃO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Art. 107. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - declarar, por dois terços de seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente da 
República, e os Ministros de Estado;  
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.  
III - aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Procurador-Geral da República;  
IV - dispor sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus 
serviços e fixação da respectiva remuneração.  
SEÇÃO IV  DO SENADO FEDERAL  
[...] 
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 Sistemas de Governo, do projeto de Constituição. 
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativas e fiscalizadora. 
E o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capítulo do Poder Legislativo. 
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional brasileiro, 
no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e mais dotado de 
recursos para as funções de legislar e fiscalizar. 
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é 
mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e em essência consideradas pelo 
Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
   EMENDA:27346 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o item IV do art. 82 
Justificativa: 
Esse tipo de comportamento é totalmente inadmissível em um pretendido regime parlamentar de 
governo. Se o titular da Pasta é agente da confiança legislativa, como agir, em caso de evidente 
necessidade do afastamento de um seu auxiliar, a não ser mediante voto de censura? E, se esse não 
puder ser efetivado, está confirmada a fraqueza do pleito. Ademais, como recomendar-se apenas e 
não exigir a saída? Seria o descrédito do Legislativo se houvesse a recomendação e ela não fosse 
atendida. 
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Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:27443 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
O Título V - da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, em seu Capítulo I - do Legislativo, 
será modificado com as seguintes redações:  
a) onde se lê: Câmara Federal e Senado da República  
leia-se: Câmara dos Deputados e Senado Federal  
b) os incisos IV e VIII do art. 77 ficam assim redigidos:  
[...] 
d) A seção III - da Câmara dos Deputados, fica assim redigida:  
Art. 82 - compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - declarar, por dois terços de seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente da 
República, o Presidente do Conselho de Ministros e os Ministros de Estado;  
II - proceder à tomada de contas do Presidente do Conselho de Ministros, mediante designação de 
Comissão Especial, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após 
a abertura da sessão legislativa.  
III - eleger, por maioria absoluta, o defensor do Povo, conforme previsto nesta Constituição.  
e) A Seção IV - Do Senado Federal, terá modificados os incisos I e VI, com a seguinte redação:  
[...] 
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 à 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. 
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   EMENDA:28507 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
A) Dê-se ao artigo 77 a seguinte redação:  
Art. 77 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
[...] 
B) Inclua-se, no artigo 82 o seguinte item IV, renumerando os que se lhe seguirem:  
"IV - rejeitar, por maioria absoluta, o voto de confiança."  
C) Dê-se ao item III do artigo 82 a seguinte redação:  
"III - aprovar, por maioria absoluta, a moção de censura  
D) inclua-se no artigo 83, o seguinte item XII:  
"XII - deliberar sobre a exoneração do Presidente e diretores do Banco Central."  
E) Suprima-se da alínea "d" do item III do artigo 83 a expressão: "e deliberar sobre a sua 
exoneração".  
[...] 
Justificativa: 
A Emenda visa a aperfeiçoar o Substitutivo. 
Parecer:   
   A Emenda está em parte acolhida pelo Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
 
   EMENDA:28581 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se aos incisos III e V do art. 82 a seguinte redação:  
Art. 82 - ............................ 
III - aprovar a moção de censura e o voto de confiança;  
IV - ................................... 
V - eleger o Primeiro-Ministro e o Defensor do Povo. 
Justificativa: 
A emenda exclui referências supérfluas, repetitivas. 
Parecer:   
   O nosso voto é pela manutenção do texto do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:29217 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao item IV do art. 82 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 82 - ............................ 
I (...)  
III - ............................. 
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IV - recomendar ao Presidente da República o afastamento de detentor de cargo ou função de 
confiança do Governo Federal, inclusive na administração indireta;  
V -............................... 
Justificativa: 
A modificação proposta no dispositivo acima pretende-se ao fato de 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:29219 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva do item III e suas alíneas do art. 82 do Substitutivo do Relator ao Projeto de 
Constituição.  
Art. 82 - ................................. 
I - ....................................... 
II - ...................................... 
III - Suprima-se  
a) Suprima-se  
b) Suprima-se  
IV - ..................................... 
V - ..................................... 
Justificativa: 
A supressão proposta no dispositivo acima prende-se ao fato de, em outra emenda, se haver 
proposto o regime presidencialista, onde não existe o voto de confiança ou desconfiança ou censura. 
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:29220 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao item II do art. 82 do substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 82 - ............................... 
I - ................................... 
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
III - (...)  
V- .................................. 
Justificativa: 
A modificação proposta no dispositivo acima prende-se ao fato de, em outra emenda se haver 
proposto o regime presidencialista, onde inexiste a figura do Primeiro-Ministro. 
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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:29221 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao item I do art. 82 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 82 - .................................... 
I - declarar, por dois terços de seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente da 
República e os Ministros de Estado;  
II (...)  
V- ............................................. 
Justificativa: 
A modificação proposta no dispositivo acima prende-se ao fato de, em outra emenda se haver 
proposto o regime presidencialista, onde inexiste 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:29268 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva do item V do art. 82 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição  
Art. 82 - ..................................  
I (...)  
IV - ......................................... 
V - SUPRIMA-SE. 
Justificativa: 
A modificação proposta no dispositivo acima prende-se ao fato de, em outra emenda se haver 
proposto o regime presidencialista, onde inexiste 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) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO V  DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I   DO LEGISLATIVO  
SEÇÃO I   DO CONGRESSO NACIONAL  
Art. 73. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara Federal 
e do Senado da República.  
[...] 
SEÇÃO III   DA CÂMARA FEDERAL  
Art. 81 - Compete privativamente à Câmara Federal:  
I - declarar, por dois terços de seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente da 
República e os Ministros de Estado;  
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
III - propor projeto de lei dispondo sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e 
funções dos seus serviços e fixação de respectiva remuneração, observado o disposto no  
art. 224, § 1o.  
Art. 82 - Compete privativamente ao Senado da República:  
[...] 
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, 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 
responsabilidade 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 
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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 administração em geral.  
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 
cria da 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:29596 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescentar ao art. 82 o inciso VI, com a seguinte redação:  
Art. 82 .............................. 
VI - Decidir sobre requerimento de urgência para apreciação de projetos de lei, em sessão conjunta, a 
requerimento de, no mínimo, 1/5 dos membros da Câmara Federal. 
Justificativa: 
A emenda proposta tem por objetivo conferir legitimidade ativa aos membros de cada uma das duas 
Casas do Congresso Nacional, para utilização do mecanismo processual de urgência na apreciação 
conjunta de projeto de lei. 
Parecer:   
   O nosso voto é pela manutenção do texto do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:30032 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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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 I  Disposições Gerais  
[...] 
Seção II  Da Câmara dos Deputados  
Art. A Câmara dos Deputados compõem-se de até quatrocentos e oitenta e sete representantes do 
povo, eleitos pelo sistema definido em lei complementar, dentre cidadãos maiores de vinte e um anos 
e no exercício dos direitos políticos, por voto direto e secreto em cada Estado ou Território e no 
Distrito Federal.  
§ 1o. Cada legislatura durará quatro anos.  
§ 2o. O número de deputados, por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça 
Eleitoral, para cada legislatura, observado os limites fixados na lei a que se refere o parágrafo 
anterior.  
§ 3o. Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território será representado na Câmara por quatro 
Deputados.  
Art. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - declarar, por dois terços dos seus membros, a admissibilidade de acusação contra o  
Presidente da República e os Ministros de Estado que sejam de sua livre escolha;  
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas  
ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
III - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de seus serviços e fixem os  
respectivos vencimentos;  
IV - editar resoluções;  
V - aprovar por maioria absoluta e por iniciativa de um terço de seus membros moção de  
censura, que importará em imediato afastamento do cargo, ao Ministro de Estado, excluídos os  
titulares das pastas militares.  
Seção III  Do Senado Federal  
[...] 
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:30743 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Suprima o artigo 27 do Substitutivo do Relator e retire do item V do artigo 82, a expressão "e o 
Defensor do Povo". 
Justificativa: 
A prática constitucional brasileira e o próprio Substitutivo do Relator já preveem instrumento para 
defesa dos direitos assegurados pela Constituição. O Ministério Público e outros órgãos do Poder 
Judiciário poderão cumprir plenamente as atribuições dadas ao proposto Defensor do Povo e não há 
porque criar mais um cargo de utilidade questionável. 
Parecer:   
   Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 
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Parecer da emenda 26407 
A emenda em referência, do nobre Constituinte Nilson Gibson propõe a supressão do Capítulo II do 
Título III (art. 27 e parágrafos) do Substitutivo, que trata do DEFENSOR DO POVO. De idêntico teor 
são as emendas a seguir relacionadas, com os nomes de seus respectivos autores: ES35104-4 ... 
Constituinte José Costa ES34647-4 ... Constituinte Adolfo de Oliveira ES32595-7 ... Constituinte Paes 
Landim ES29140-8 ... Constituinte Luís Eduardo ES33956-7 ... Constituinte Roberto Jefferson 
ES21402-1 ... Constituinte Messias Gois ES21667-8 ... Constituinte Osvaldo Bender ES21775-5 ... 
Constituinte Henrique Córdova ES21780-1 ... Constituinte Henrique Córdova ES26138-0 ... 
Constituinte Francisco Diógenes ES25073-6 ... Constituinte Joaquim Francisco. Além da supressão 
do dispositivo em foco, nas emendas abaixo referenciadas seus respectivos autores lembram a 
necessidade de também se suprimir do Projeto expressões relativas ao Defensor do Povo, 
especialmente a constante do item V do art. 82: ES30743-6 ... Constituinte Afif Domingos ES31751-2 
... Constituinte Nestor Duarte Ao propor a supressão do art. 27 e seus parágrafos, o nobre 
Constituinte Virgílio Távora propõe que se suprima também o Capítulo I do Título III (arts. 19 a 26), 
que trata das GA- RANTIAS CONSTITUCIONAIS. Emenda no. ES29393-1. O ilustre Constituinte 
Aloysio Chaves também propõe a su- pressão do dispositivo em causa, mas sugere que lei 
complementar venha a dispor sobre o Defensor do Povo, pelo que in- corpora sua sugestão como 
artigo (27) do capítulo relativo às Garantias Constitucionais. Emenda no. ES26957-7. 
JUSTIFICATIVAS O Constituinte Nilson Gibson observa que o Defensor do Povo seria "figura 
estranha à tradição constitucional brasileira e que nada acrescentaria à nossa vida jurídica ou 
política", e que "recente experiência, nesse sentido, acabou por proclamar a todo o País a existência 
de possíveis fraudes e corrupções, mas sem possibilidade de comprovação", ao que o Constituinte 
Roberto Jefferson acrescenta que aquelas denúncias caíram "no vácuo" e que apenas serviram para 
agraciar o então Ouvidor Geral com um novo título. O Constituinte Adolfo de Oliveira entende que o 
Defensor do Povo é "completamente dispensável", já que o Substitutivo "prevê vários outros 
instrumentos com a finalidade de tornar efetivos os direitos constitucionais", como o direito de petição 
aos Poderes Públicos (art. 6o., § 47), as diversas ações enumeradas nos arts. 19 a 25, a atuação das 
Defensorias Públicas (art. 177) e do Ministério Público (art. 180, itens II e III). "Demais, lembra que 
além desse instrumental," o projeto (Substitutivo) fortalece a atuação do Legislativo e dos Tribunais 
de Contas na fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos Poderes Públicos 
de modo a abranger todos os desmandos e descalabros administrativos". E conclui: "Diante da 
previsão de tantos meios para o policiamento da Administração, por parte do povo ou de seus 
representantes, a presença do Defensor do Povo, sem poderes para aplicar medidas corretivas, 
implicará muito mais na instituição de um novo órgão burocrático, com todos os seus custos, que na 
criação de um mecanismo inovador, como se propôs inicialmente, nas relações entre o Poder Público 
e os administrados". No mesmo sentido justificaram a proposta supressiva os Constituintes José 
Costa, Paes Landim, Luís Eduardo, Messias Gois, Osvaldo Bender, Henrique Córdova (em suas duas 
emendas de igual teor), Francisco Diógenes, Afif Domingos e Joaquim Francisco. O Constituinte 
Virgílio Távora observa em sua justificativa que "a idéia da criação do Defensor do Povo, inspirada 
em sistemas jurídicos estrangeiros, encontrou certa receptividade no Brasil, em razão de dois motivos 
preponderantes: a inexistência de um ordenamento jurídico constitucional prevendo controle externo 
sobre os diversos órgãos e atividades da Ad- ministração Pública direta e indireta; e a preponderância 
acentuada do Poder Executivo sobre os demais, aliada à deficiência de normas constitucionais 
referentes ao Poder Legislativo, tornando-o mais forte e com maior capacidade de fiscalização". Em 
seu entender, o Substitutivo corrigiu tais deficiências na Organização Geral do Estado, "na medida 
em que cria sistemas de controle externos eficientes e adequados às diversas atividades estatais, 
além de atribuir ao Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Poder Judiciário e Ministério Público 
poderes, competências e atribuições específicas, interdependentes e equilibradas". Por isso, conclui, 
as atribuições que seriam deferidas ao Defensor do Povo o tornariam "gerador de superposição de 
funções entre órgãos públicos, com inevitáveis reflexos danosos à Administração e, portanto, 
desnecessária". O nobre Senador não justificou sua proposta de supressão dos artigos referentes às 
Garantias Constitucionais O Constituinte Aloysio Chaves admite preferir deixar para a lei 
complementar a regulamentação da Defensoria do Povo, "principalmente por se tratar de instituto 
novo em nosso ordenamento jurídico que, certamente, necessitará de muitos acertos e ajustes à 
nossa realidade política, social e econômica".  
CONCLUSÃO pelas justificativas, e convicto de suas razões, sou pela aprovação das emendas: 
ES35104-4 ES25073-6 ES34647-4 ES26407-9 ES32595-7 ES29140-8 ES33956-7 ES21402-1 
ES21667-8 ES21775-5 ES21780-1 ES26138-0 ES30743-6 ES31751-2. Das emendas ES29393-1 e 
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ES26957-7, acolho apenas a proposta de supressão do art. 27 e seus parágrafos, pelo que opino por 
sua aprovação parcial. Em consequência, tendo em vista que as emendas relacionadas a seguir são 
de natureza modificativa do art. 27 e seus parágrafos, que deverão ser suprimidos, conforme o 
parecer acima exarado, o qual esse bloco de emendas modificativas não teve o condão de alterar, 
sou pela sua prejudicialidade. EMENDA No.: CONSTITUINTE: ES23751-9 ..... Doreto Campanari 
ES27088-5 ..... Antonio Carlos Mendes Thame ES34598-2 ..... Aluízio Bezerra ES32069-6 ..... José 
Paulo Bisol ES33300-3 ..... José Ignácio Ferreira ES22273-2 ..... Ziza Valadares ES21990-1 ..... 
Chagas Rodrigues ES21053-0 ..... Cristina Tavares ES25696-3 ..... Airton Sandoval ES24717-4 ..... 
Paulo Mincaroni ES25262-3 ..... Leopoldo Peres ES21620-1 ..... Itamar Franco ES27319-1 ..... 
Haroldo Lima e outros ES32104-8 ..... Pompeu de Sousa ES35057-9 ..... Francisco Benjamim 
ES23299-1 ..... Geovani Borges ES26965-8 ..... Mansueto de Lavor ES32125-1 ..... Pompeu de 
Sousa ES31764-4 ..... Carlos Chiarelli ES27318-3 ..... Haroldo Lima e outros ES30119-5 ..... Manoel 
Moreira ES31593-5 ..... Carlos Chiarelli ES34051-4 ..... José Genoíno e outros ES34893-1 ..... 
Fernando Henrique Cardoso ES27323-0 ..... Haroldo Lima e outros ES30177-2 ..... Manoel Moreira 
ES31272-3 ..... Alexandre Puzyna ES34648-2 ..... Adolfo de Oliveira ES30390-2 ..... Vasco Alves 
ES26817-1 ..... Cassio Cunha Lima ES29322-2 ..... José Egreja ES30587-5 ..... Francisco Amaral 
ES30438-1 ..... Vasco Alves ES28900-4 ..... Humberto Lucena ES26666-7 ..... Maurício Corrêa. A 
Emenda ES30375-9, do ilustre Constituinte Vasco Alves, propõe que se transforme a Defensoria do 
Povo em Conselho Popular, atribuindo a esse Conselho as mesmas competências do Defensor do 
Povo. Embora louve a figura do "ombudsman", entende que, entre nós, seus poderes "não podem ser 
enfeixados nas mãos de um só indivíduo", daí a proposta, que tampouco altera a nossa convicção de 
que deve ser suprimido o art. 27 e seus parágrafos. Pela prejudicialidade. 
 
    
  EMENDA:30877 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva/Substitutiva  
Dispositivo Emendado Art. 82 e Incisos Suprima-se a expressão Primeiro Ministro dos incisos I e V e 
substitua-se a expressão Primeiro Ministro por Presidente da República nos itens II e IV. 
Justificativa: 
Ambas as propostas – supressão e substituição – resultam do fato de que preconizamos, com amplas 
modificações, a manutenção da forma de governo presidencialista. 
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:31335 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Nos arts. 82, item I; 83, item I, e 87, item I, deve ser suprimida a expressão "Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
O sistema político a ser adotado, conforme emenda apresentada, é o presidencialismo incompatível 
com o cargo de Primeiro Ministro. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 82  

 

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:31344 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Nos arts. 82, itens II e IV, e 83, item VI, deve ser substituída a expressão "Primeiro-Ministro" pela 
expressão "Presidente da República". 
Justificativa: 
O sistema político a ser adotado é o presidencialismo, pelo que, o cargo de Primeiro Ministro é 
inexistente. 
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:31592 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 82, inciso III, alínea "b".  
Substitua-se a alínea "b", do inciso III, do art. 82 pelo seguinte:  
"b) por maioria simples, nos termos do art. 81, voto de confiança". 
Justificativa: 
Há uma evidente discrepância entre os critérios fixados no art. 81 e a alínea em exame, sendo 
imperativo que esta se coadune com aquele dispositivo. 
A proposição tem tanto mais sentido, se considerarmos que o voto de confiança deve ter quórum 
mais qualificado. 
Parecer:   
   O nosso voto é pela manutenção do texto do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
 
   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:  
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Título V Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I   Do Poder Legislativo  
Seção I Disposições Gerais  
[...] 
Seção II  Da Câmara dos Deputados  
Art. A Câmara dos Deputados compõe-se de quatrocentos e oitenta e sete representantes do povo, 
eleitos, pelo sistema distrital misto, majoritário e proporcional, definido em lei complementar, dentre 
cidadãos maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos, por voto direto e secreto 
em cada Estado,  
Território e no Distrito Federal.  
§ 1o. Cada legislatura durará quatro anos.  
§ 2o. O número de Deputados, por Estado, Território e pelo Distrito Federal, será estabelecido pela 
Justiça Eleitoral, para cada legislatura, observados os limites fixados em lei.  
Art. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - declarar, por dois terços dos seus membros, a admissibilidade de acusação contra o Presidente da 
República e Ministros de Estado;  
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
III - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de seus serviços e fixem os respectivos 
vencimentos;  
IV - expedir resoluções.  
Seção III  Do Senado Federal  
[...] 
Justificativa: 
O texto ora proposto tem por objetivo principal, no capítulo concernente ao Poder Executivo, definir o 
sistema de governo e disciplinar o exercício das atribuições institucionais inerentes 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 prática das instituições brasileiras, a 
observância do modelo presidencial, sob cuja égide passou a estruturar-se o Estado. 
A crescente expansão dos poderes deferidos ao Presidente da República acentuou-se, 
progressivamente, a cada momento, até atingir, no ordenamento vigente, uma situação de quase 
absoluto desequilíbrio entre os Poderes do Estado, com a consequente degradação institucional do 
Legislativo e do Judiciário. 
O perfil autoritário da Carta Constitucional em vigor refletiu-se na centralização orgânica do Poder, a 
evidenciar a inquestionável supremacia do Executivo em face dos demais órgãos da soberania 
nacional. 
No presente momento histórico, em que se registra a inflexão do processo autoritário de Governo, 
torna-se imperioso purificar o Executivo aos Poderes Legislativo e Judiciário, restabelecendo a 
formula 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 prática 
do Estado, o controle reciproco entre os poderes da República. 
Antes, porém, que isso ocorra, é de essencialidade 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 explícita a 
conformação triangular do poder, nela divisando, de um lado, o conjunto da cidadania (eleitorado), 
cuja vontade atua como fator de legitimação das instituições do Estado, e, de outro, o Legislativo e o 
Governo, que detêm o poder por delegação popular. 
A presença inafastável dessa tríade no processo governamental, tal como vem este disciplinado no 
texto proposto, assegura permanente e reciproco 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 o leitmotiv, inspirador desta proposição, guarda fidelidade 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 AFONSO 
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 
do Brasil, assim como às tradições e 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, praticado e 
necessário no Brasil. 
3º A emenda, não aceitando a contradição parlamentarismo-federação, instituiu o governo 
parlamentar ao mesmo tempo em 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 caminho 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 presidencial, mas do fato 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 prática 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 vida 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, 1987, 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 com o auxílio 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-lhe 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 BOLÍVIA (art. 70) e do URUGUAI (art. 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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À análise do texto que ora submetemos à Assembleia Nacional Constituinte permite vislumbrar que, 
nele, se contém clara reação à estrutura de poder singular na esfera do Executivo. 
E é neste ponto, precisamente, que reside um dos aspectos mais importantes da proposta inclusa, 
que institucionaliza mecanismos específicos de contenção do poder presidencial, ensejando 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 da vontade estatal. 
A disciplina dessa competência presidencial extraordinária legitima a emendabilidade do decreto-lei, 
pelo Congresso Nacional e viabiliza a sua rejeição parcial, dentro de prazos que restringem o poder 
presidencial. Suprime-se a possibilidade da aprovação ficta, táctica ou presumida do decreto-lei. 
Ainda mais se este não for aprovado pelo Congresso Nacional, ficará o Presidente da República 
impedido de reeditá-lo no curso da mesma sessão legislativa. 
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 congressional tornar-se-á 
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 e 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 em caráter permanente, sem prejuízo do 
controle de cada uma das Casas do Congresso e da fiscalização através do Tribunal de 
Contas; 

(9) Tribunal de Contas com ampliação poderes de polícia, investigação de 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 normação 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 processamento de denúncias formuladas 
contra o Presidente da República, que terá como hoje ocorre, o Senado Federal e o Supremo 
Tribunal Federal como os seus juízes naturais nos crimes de responsabilidade e nos ilícitos penais 
comuns, respectivamente. 
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A proposta mantém o procedimento escalonado, que se dicotomiza em fases sucessivas, 
abrangentes do judicium accusationis (Câmara dos Deputados) e do judicium causae (Senado 
Federal, nas infrações político-administrativas, e Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais). 
Esta Emenda, ao dispor sobre o PODER LEGISLATIVO, procurou ampliar lhe às prerrogativas de 
ordem institucional, buscando, desse modo, tornar efetivo o princípio da separação dos poderes. 
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 autoria 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 oferecer” (v. art.92). 
Mais expressiva, ainda, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela 
Assembleia Nacional Francesa, em 1789, pois enfatizava que não teria Constituição a Sociedade na 
qual a garantia dos direitos não estivesse assegurada e nem a separação de poderes determinada (v. 
art. 16). 
O sentido democrático que deve inspirar o processo de consolidação de nossas instituições repele 
qualquer sistema que gere a concentração de poderes. 
Daí a necessidade, na esfera da divisão funcional do poder, de estabelecer um regramento 
constitucional que confira independência ao PODER LEGISLATIVO e permita aos membros nele 
investidos a vigilância sobre o exercício dos demais poderes da República, 
O PODER LEGISLATIVO constitui, em essência, o instrumento fundamental do governo 
representativo. 
É nele que se realiza, em plenitude, o princípio reitor do Estado democrático, cujo poder deriva do 
justo consentimento dos governados. 
Assim, é imperioso dotar o Poder Legislativo, no Estado brasileiro, de estrutura, garantias e 
mecanismos que o viabilizem a cumprir as três missões fundamentais para as quais foi instituído: 
legislar, representar e fiscalizar. 
Esta proposta objetiva dar concreção efetiva às preocupações que visam a tornar o LEGISLATIVO 
um poder verdadeiramente autêntico. 
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 direito 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-institucional, enquanto não revista por outra e pelo 
mesmo processo, é vinculativa no sistema representativo das democracias e obriga, também e sem 
dúvida, o Poder Constitucional, 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 
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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 
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:32020 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação à Seção III do Capítulo I, do Título V.  
Seção III  Da Câmara dos Deputados  
Art. 82 - Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente da 
República e os Ministros de Estado;  
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
III - aprovar por maioria absoluta de votos a nomeação dos Presidentes e Diretores do banco Central 
do Brasil, do Banco do Brasil e das empresas estatais;  
IV - aprovar, por maioria absoluta de votos a exoneração dos Diretores das Instituições referidas no 
inciso III;  
V - impedir qualquer cidadão, através de moção ao Presidente da República, de continuar a exercer 
cargo ou função de confiança no Governo Federal e na administração indireta, inclusive nos órgãos e 
entidades da administração indireta;  
VI - expedir resoluções;  
VII - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de seus serviços e fixem os respectivos 
vencimentos; e  
VIII - eleger o Defensor do Povo. 
Justificativa: 
Pela tradição constitucional brasileira, mantida até mesmo pela Constituição autoritária de 1967 e 
pela Emenda nº 1, da Junta Militar, a Câmara dos Deputados sempre teve competência privativa para 
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declarar a procedência de acusação contra o Presidente da República e seus Ministros, funcionando 
como Poder processante, enquanto o Senado procede ao julgamento. 
No que concerne à tomada de contas do Presidente da República, quando, estas não forem 
apresentadas ao Congresso Nacional, mantém-se a competência da Câmara dos Deputados, 
também existente nas constituições republicanas anteriores. 
A inovação proposta refere-se à inclusão de competência para aprovar a nomeação e exoneração 
dos Diretores do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil. 
O orçamento monetário, elaborado e executado pelo Banco Central é tão importante quanto o 
orçamento fiscal, tendo os Diretores dessa autarquia federal imensos poderes sobre a economia 
nacional. Desde sua criação em 1964, o Banco Central tem sido alvo de críticas na Câmara, no 
Senado e na Imprensa, sem que a Câmara pudesse interferir em sua atuação, ou fiscalizar seus atos. 
Quanto ao Banco do Brasil, instituição com quase dois séculos de existência, cuja história se 
confunde com a própria história econômica do País, e que vem sendo alvo de sistemática campanha 
de desestabilização, não é preciso exaltar sua importância como propulsas do desenvolvimento 
nacional. 
Torna-se, portanto, importante estabelecer a competência da Câmara dos Deputados para aprovar ou 
exonerar os Direitos dessas instituições, como medida imprescindível para salvaguardar os 
superiores interesses do País. 
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:32028 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Incluam-se como inciso VI e VII do atual artigo 82, os seguintes dispositivos:  
VI - a lei orçamentária;  
VII - o cumprimento das leis de decisões judiciárias. 
Justificativa: 
O Projeto do Relator omitiu esses dois incisos, que já constavam da Constituição de 1967/69. 
Parecer:   
   O nosso voto é pela manutenção do texto do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:32122 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Transferir para o Art. 77 o disposto na frase final do item V do Art. 82. 
Justificativa: 
Trata-se de compatibilizar o disposto nesse artigo com a emenda proposta ao parágrafo 1º do Art.27, 
que propõe seja o Defensor do Povo eleito pela maioria absoluta do Congresso Nacional, e não 
apenas pela Câmara Federal. 
Parecer:   
   Realmente, a transposição do item V do artigo 82 para o artigo 77, trará um maior aperfeiçoamento 
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ao texto do Substitutivo, pois dará ao Congresso Nacional a competência de eleger o Primeiro-
Ministro e o Defensor do Povo, e não apenas à Câmara dos Deputados, isto no caso de ser adotado 
o Sistema parlamentarista.  
Assim, pela sua aprovação. 
 
 
   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 I - DO CONGRESSO NACIONAL  
[...] 
SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL  
[...] 
SEÇÃO III - DA CÂMARA FEDERAL  
Art. 74 - Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - declarar, por dois terços de seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente da 
República e os Ministros de Estados;  
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
III - recomendar ao Presidente da República o afastamento de detentor de cargos ou função de  
confiança do Governo Federal, inclusive na administração indireta.  
SEÇÃO IV - DO SENADO DA REPÚBLICA   
[...] 
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 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis da 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:32345 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
  Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Item IV do Art. 82  
O item IV do art. 82 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 82 ....................................  
IV - aprovar, por maioria simples, recomendação ao Primeiro Ministro para o afastamento de detentor 
de cargo ou função de confiança no Governo Federal, inclusive na administração indireta. 
Justificativa: 
Para coibir possíveis abusos, torna-se indispensável a definição do “quórum” mínimo para essa 
deliberação. 
Parecer:   
   O nosso voto é pela manutenção do texto do Substitutivo.  
Pela 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 Do Congresso Nacional  
[...] 
Art. 80. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - declarar, por dois terços de seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente da 
República, Primeiro Ministro, e os Ministros de Estado;  
II - proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas ao Congresso 
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
III - aprovar, por maioria absoluta:  
a) a indicação do Primeiro-Ministro, nos casos previstos na Constituição;  
b) moção de censura ao Conselho de Ministros;  
c) voto de confiança solicitado pelo Primeiro-Ministro;  
d) a indicação do Procurador-Geral da República.  
IV - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de seus serviços e fixar os respectivos 
vencimentos.  
Seção V  Do Senado Federal  
[...] 
Justificativa: 
Oferecemos, na presente Emenda, uma proposta de Organização da União Federal, estabelecendo. 
I – A estrutura 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 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, 
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III – O Governo, órgão que, lastreado na maioria da opinião popular definida em eleições para o 
Congresso, dirige as políticas públicas, conduzindo a sociedade brasileira, 
IV – A Administração Civil, órgão técnico, permanente, profissional e partidariamente neutro, que 
aplica ordinariamente o ordenamento jurídico e executa as políticas públicas definidas pelo Governo, 
de forma igual e imparcial para todos, dentro da Constituição, dirigida superiormente pela Presidência 
da República, 
V – O Ministério Público, órgão da Administração Civil, dirigida superiormente pela Presidência da 
República, atuando junto ao Judiciário, para a defesa da ordem jurídica, da legalidade democrática, 
bem como dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
VI – As Forças Armadas, órgão da Administração Militar, superiormente comandada pela Presidência 
da República, voltada para sua missão Constitucional de defesa dos valores da Pátria e das regras e 
Princípios da democracia. 
Quanto ao relacionamento reciproco entre os órgãos (ou Sistema de Governo), propomos o 
parlamentarismo (sistema que vem sendo acolhida pelos trabalhos constituintes desde os relatórios 
das subcomissões e das comissões temáticas, até o Substitutivo do Relator), com base nos seguintes 
pontos: 
I – Separação clara de atribuições entre: 

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

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

II – a responsabilidade do Governo frente à maioria parlamentar, evitando que possa subsistir 
Governo sem o consentimento da maioria, 
III – o governo composto de uma coletividade de políticos, solidariamente responsável perante o 
Chefe de Estado e perante a Câmara dos Deputados. 
Anexados ao Título V proposto, os artigos correspondentes e necessários à transição do 
presidencialismo ao parlamentarismo, para serem incorporados às disposições transitórias. 
Em síntese, a nossa preocupação com esta Emenda é chegarmos ao parlamentarismo – fórmula 
reconhecidamente superior do regime democrático – de forma reconhecidamente superior do regime 
democrático – de forma progressiva e segura, sem açodamentos nem provocações, para 
alcançarmos esse objetivo no prazo mais adequado, com o apoio do maior número possível de forças 
políticas e sem o risco do retrocesso já amargado na experiência de 1961 a 1963. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
 
   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  
[...] 
Seção III  Da Câmara dos Deputados  
Art. 82 - Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - declarar, por dois terços de seus membros, a procedência de acusação contra o Presidente da 
República, o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado;  
II - proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas ao Congresso 
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Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
III - aprovar:  
a) por maioria absoluta e por iniciativa de um quinto de seus membros, a moção de censura;  
b) por maioria simples, voto de confiança;  
IV - por maioria simples, recomendar ao Primeiro-Ministro o afastamento de detentor de cargo ou 
função de confiança no Governo Federal, inclusive na Administração Indireta;  
V - eleger, por maioria absoluta, o Primeiro-Ministro, conforme previsto nesta Constituição.  
Seção IV  Do Senado Federal  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte, Senador José Richa e outros tantos ilustres membros desta Constituinte 
apresentaram, com a presente emenda, uma proposta global para o Título V, que abrange as 
disposições relativas aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  
Examinando referida proposta e louvando o esforço e a abnegação patriótica de seus ilustres 
mentores, verificamos que o nosso Projeto contempla a maioria das proposições lançadas por esse 
grupo constituinte de escol, razão por que o nosso parecer é pela sua aceitação parcial, uma vez 
atendida a maioria das respectivas sugestões pelo nosso Projeto. 
 
   EMENDA:34156 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se, nos artigos 82 - incisos I e II a expressão Primeiro-Ministro. 
Justificativa: 
Decorrência da emenda por nos apresentadas que retira do texto o regime parlamentarista. 
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:34379 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 82, o inciso III, renumerando-se os demais, e suprima-se no art. 82, no inciso II, 
a expressão "Primeiro Ministro", idem no inciso V.  
Substitua-se no art. 82, inciso II a expressão "Primeiro Ministro" por Presidente da República. 
Justificativa: 
Decorrência da emenda por nós apresentadas retirando do projeto o regime parlamentarista. 
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. 
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   EMENDA:34673 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Acrescenta-se item ao art. 82, com a seguinte redação:  
"Aprovar, por dois terços de seus membros, resolução que estabelece alíquotas aplicáveis às 
operações relativas à circulação de mercadorias;" 
Justificativa: 
Para haver coerência com o item I do § 5º do artigo 209. 
Parecer:   
   O nosso voto é pela manutenção do texto do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:34674 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. 82, a seguinte redação:  
I - autorizar, por dois terços de seus membros, o processamento e o julgamento do Presidente da 
República, do Primeiro-Ministro e dos Ministros de Estado. 
Justificativa: 
Redação aprimorada, visando a uma melhor técnica legislativa. 
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: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. 
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___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:00093 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dar ao artigo 95 a seguinte redação:  
Art. 95. Compete ao Presidente da República, na forma e nos limites da Constituição:  
[...] 
Art. 64. (nova redação):  
"Compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da 
República e os Ministros de Estado;  
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
III - recomendar ao Presidente da República o afastamento de detentor de cargo ou função de  
confiança no Governo Federal, inclusive na administração indireta."  
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 à redação proposta pela Comissão de Sistematização, feitos os ajustes 
decorrentes da eliminação do cargo de Primeiro Ministro; suprimido, 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, Sª. 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.  
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.  
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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 Sª. 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:01645 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dar ao art. 64 a seguinte redação:  
Art. 64. ....................................  
I - ........................................  
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
III - recomendar ao Presidente da República, pela maioria de seus membros, o afastamento de  
detentor do cargo ou função de confiança no Governo Federal, inclusive na administração  
indireta. 
Justificativa: 
A modificação cabe, pois ao Congresso Nacional. Cumpre aprovar ou censurar o Primeiro Ministro no 
sistema presidencialista parlamentarizado. 
Parecer:   
   Propõe, o nobre Constituinte ELIÉZER MOREIRA, a supressão dos incisos IV e V e a modificação 
dos incisos II e III do art. 64 do Projeto de Constituição, para torná-lo compatível com sua proposta de 
um sistema presidencialista parlamentarizado.  
As alterações propostas não se compatibilizam com o todo da sistemática proposta no Projeto de 
Constituição.  
Assim, pela sua rejeição. 
 
EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
CAPÍTULO I 
DO PODER LEGISLATIVO 
SEÇÃO I 
DO CONGRESSO NACIONAL 
[...] 
SEÇÃO III 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Art. 62 Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 
I – autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da 
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República, o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado. 
II – proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas ao Congresso 
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa. 
III – aprovar: 
a) Por maioria absoluta e por iniciativa de um quinto de seus membros, a moção de censura. 
b) Pela maioria dos seus membros, voto de confiança. 
IV – recomendar ao Primeiro-Ministro o afastamento de detentor de cargo ou função de confiança no 
Governo Federal, inclusive na administração indireta. 
V – eleger, por maioria absoluta, o Primeiro-Ministro, nos termos desta Constituição. 
[...] 

Assinaturas 

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

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

     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     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 
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     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 

     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 

     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 
     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 
     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 

Justificativa:   

   Em linhas gerais, o Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização não é alterado profundamente pela 
presente emenda. 
Quanto à competência exclusiva do Congresso Nacional deu-se uma redação mais compatível com a realidade mundial à 
questão do trânsito de forças estrangeiras em território nacional, bem como à autorização para afastamento do País do 
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 
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SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
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. 
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SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 136 
("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 138 
("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e "b" e 
Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 153 
("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00238 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FOGAÇA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. 52, Inciso V do Projeto de Constituição "B"  
Suprimir a expressão "e pelo voto de dois terços". 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Tendo optado pela supressão total do dispositivo, conforme o parecer que ofereci à emenda n. 2T00336/6, 
manifesto-me pela rejeição da presente. 
 
 
   EMENDA:00336 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Suprimam-se, no artigo 52, o inciso V e seus parágrafos. 
Justificativa 
Adotada que foi pela Assembleia Nacional Constituinte, forma presidencialista de governo, descabe a moção 
de censura que o dispositivo pretende instituir contra Ministro de Estado, pois se trata de prática aplicável tão 
somente no sistema parlamentarista. 
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Parecer:   
   Sou pela aprovação da emenda, pois afasta do texto dispositivo peculiar ao sistema parlamentarista de 
governo, quando entre nós prevaleceu o presidencialista. 
 
 
   EMENDA:00346 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se, no art. 52, o inciso V e os §§ 1o. e 2o., integralmente. 
Justificativa: 
Os dispositivos em questão consubstanciam instituto próprio do Sistema Parlamentar de Governo – o voto de 
censura. 
Não se compadecem, portanto, com o Sistema Presidencialista, adotado pela presente Constituição. 
Tumultuariam o governo presidencialista. 
Assim, devem ser expungidos do texto. 
Parecer:   
   Sou pela rejeição, nos termos do parecer à Emenda no. 2t00336/6. 
 
 
   EMENDA:00750 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PSDB/PI) 
Texto:   
   Ao art. 52, inciso V, do Projeto de Constituição - (B)- 2o. turno:  
Suprimam-se as seguintes palavras: "... e pelo voto de dois terços de seus membros..." 
Justificativa: 
A aprovação pela Câmara dos Deputados, de moção de censura a Ministro de Estado, não precisa ser “pelo 
voto de dois terços de seus membros”. Ministro de Estado que não tem o apoio da Câmara dos Deputados, 
não merece ser mantido por nenhum Presidente que seja democrata e respeite a Casa dos Representantes do 
Povo. 
Parecer:   
   Tendo optado pela supressão total do dispositivo, conforme o parecer que oferece à emenda n. 2t00336/6, 
manifesto- me pela rejeição da presente. 
 
 
   EMENDA:00755 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se, para corrigir erro de técnica legislativa, o seguinte parágrafo, que no texto constituirá o § 2o. 
do art. 52. renumerando-se o atual § 2o. para § 3o.  
"A moção será submetida a votação do plenário após a audiência, se necessária, de Comissão Técnicas, 
podendo a critério destas serem convocados titulares de cargos ou funções de quaisquer níveis". 
Justificativa: 
O inciso V e seus parágrafos do art. 52 do Projeto de Constituição têm o caráter quase parlamentarista. 
Sem embargo, são disposições de elevado alcance constitucionais que se harmonizam com o espirito do 
Projeto, de dar relevância e eficácia às funções fiscalizadoras do Congresso Nacional. 
Procura-se, com a emenda, cercar das necessárias cautelas a aplicação de dispositivos que pode ter graves 
repercussões na vida política nacional. Nada melhor do que, se necessária, audiência das Comissões 
Técnicas da Câmara dos Deputados. 
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Além disso, com a emenda, são estabelecidas normas para aplicação da moção de censura, a qual no texto 
nada prevê até agora sobre seu processamento, o que constitui erro de técnica legislativa. 
A audiência das Comissões Técnicas da Câmara dos Deputados instruirá melhor as moções de censura, pois 
normalmente os pronunciamentos das Comissões Técnicas sempre se revestem de proficiência e justiça. 
Parecer:   
   Sou pela rejeição, nos termos do parecer à Emenda no. 2t00336/6. 
 
 
   EMENDA:00970 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva - Projeto B 2o turno. Suprima-se o inciso V e parágrafos 1o. e 2o. do artigo 52, do 
Projeto de Constituição B. 
Justificativa: 
O texto do inciso V e dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 52 do Projeto de Constituição B foi aprovado antes da 
definição do Regime de Governo e concebido se adotado o Parlamentarismo. 
Desta forma, estabelecido o Regime Presidencialista, não tem nenhum sentido que conste no texto 
constitucional a moção de censura e demissão de Ministros de Estado, atribuição exclusiva do Presidente da 
República. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer à Emenda no. 2T00336/6. 
 
 
   EMENDA:01033 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva (Projeto (B) 2º turno)  
Suprimam-se do inciso V, do art. 52, do Projeto de Constituição, as expressões... "de dois terços". 
Justificativa: 
A exigência de dois terços torna inócuo o mecanismo da censura. Pior do que isso, pois será um fator 
constante de conflitos e impasses, podendo ensejar a situação esdrúxula da permanência no cargo de um 
Ministro de Estado, após perder a confiança na maioria dos membros da Câmara dos Deputados. Essa 
estranha moção de censura é hipótese singular, uma vez que sem simular na história do direito constitucional. 
Parecer:   
   Tendo optado pela supressão total do dispositivo, conforme o parecer que oferece à emenda n. 2t00336/6, 
manifesto-me pela rejeição da presente. 
 
 
   EMENDA:01039 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO MELO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda de erro - (Projeto (B) 2o. turno)  
Coloque-se como inciso VI do art. 52, o seguinte:  
Art. 52. ..................................  
VI - Recomendar ao Presidente da República o afastamento de detentor de cargo ou função de confiança no 
governo federal, inclusive na administração indireta. 
Justificativa: 
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A disposição vinha constando de todos os anteprojetos desde a subcomissão do Poder Legislativo. 
Estranhamente desaparece, agora, do texto do Projeto (B) 2º turno. Impõe-se a reparação do erro. 
Parecer:   
   Manifesto-me pela aprovação, tendo em vista tratar-se de matéria aprovada em primeiro turno, e omitida 
quando da elaboração da redação do vencido.  
Pessoalmente, parece-me que a presença do dispositivo no texto, só se justificava à época em que o projeto 
institucionalizava o sistema parlamentar de governo. 
 
 
   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 a implementação da lei orçamentária, 
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 contas e a 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. 
A expressão é evidentemente 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:01517 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PSDB/SC) 
Texto:   
   - incluir no artigo 52 do Projeto (B) o seguinte inciso:  
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VI - recomendar ao Presidente da República o afastamento de detentor de cargo ou função de confiança no 
Governo Federal, inclusive na administração indireta. 
Justificativa: 
A emenda visa reestabelecer o dispositivo aprovado no Primeiro Turno e que constituía o inciso IV do artigo 62 
do Projeto em sua redação original, e não incluído na redação do vencido pelo Relator-Geral. 
Parecer:   
   Manifesto-me pela aprovação, tendo em vista tratar-se de matéria aprovada em primeiro turno, e emitida 
quando da elaboração da redação do vencido.  
Pessoalmente, parece-me que a presença do dispositivo no texto, só se justifica à época em que o projeto 
institucionalizava o sistema parlamentar de governo. 
 
   
   EMENDA:01590 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PSDB/RO) 
Texto:   
   Art. 52, inciso V, e seus §§ 1o. e 2o., do Projeto (B):  
Suprimir integralmente o inciso V, e seus parágrafos 1o. e 2o., do artigo 52 do Projeto (B). 
Justificativa: 
O inciso V do artigo 52 do Projeto, bem como seus parágrafos 1º e 2º, contém disposições compatíveis com o 
regime parlamentarista, em que o Gabinete é eleito pelos membros do Poder Legislativo. Como o Projeto 
adotou a moção de censura a Ministro de Estado.  
Parecer:   
   Sou pela rejeição, nos termos do parecer à Emenda no.2t00336/6. 
 
 
   EMENDA:01766 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PSDB/MG) 
Texto:   
   Incluir no Art. 52 o inciso VI aprovado em plenário e que não constou do texto do Projeto "B".  
Art. 52 - ..................................  
VI - Recomendar ao Poder Executivo o afastamento de detentor de cargo ou função de confiança no Governo 
Federal, inclusive na administração indireta. 
Justificativa: 
Impõe-se seja sanada a omissão, incluindo-se como inciso VI do art. 52 do Projeto de Constituição “B”, o texto 
do inciso IV do art.63 do Projeto “A”, aprovado em 1º turno e que não fez parte do vencido. 
Parecer:   
   Manifesto-me pela aprovação, tendo em vista tratar-se de matéria aprovada em primeiro turno, e emitida 
quando da elaboração da redação do vencido.  
Pessoalmente, parece-me que a presença do dispositivo no texto, só se justifica a época em que o projeto 
institucionalizava o sistema parlamentar de governo. 

 

___________________________________________________________________ 
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