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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. 53. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. 

§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão 

ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente 

sem prévia licença de sua Casa. 

§ 2º O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a 

prescrição enquanto durar o mandato. 

§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de 

vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria de seus 

membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa. 

§ 4º Os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

§ 5º Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações 

recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que 

lhes confiaram ou deles receberam informações. 

§ 6º A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e 

ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva. 

§ 7º As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só 

podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa 

respectiva, nos casos de atos, praticados fora do recinto do Congresso, que sejam 

incompatíveis com a execução da medida. 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO: 00273 – DT REC: 1/4/1987 
AUTOR: NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
TEXTO: Sugere que os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e 
votos, no exercício do mandato, restabelecendo plenamente suas prerrogativas. 
 
SUGESTÃO: 00295 – DT REC: 1/4/1987 
AUTOR: NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
TEXTO: Sugere imunidade parlamentar, desde a expedição do diploma até a inauguração da 
legislatura seguinte, caso em que os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, 
salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de 
sua Câmara. 
 
SUGESTÃO: 00810 – DT REC: 13/4/1987 
AUTOR: JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
TEXTO: Sugere inclusão, na parte do Poder Legislativo, de inviolabilidade aos deputados e 
senadores no exercício do mandato, não podendo ser presos nem processados sem prévia 
licença da Câmara a que pertençam, salvo nos casos de flagrante de crime inafiançável, quando a 
Câmara a que pertençam deverá ser ouvida. 
 
SUGESTÃO: 01286 – DT REC: 22/4/1987 
AUTOR: VINICIUS CANSANÇÃO (PFL/AL) 
TEXTO: Sugere que os deputados e senadores sejam invioláveis durante o mandato, por suas 
opiniões, palavras e votos, não podendo ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, 
desde a diplomação até a instalação da legislatura seguinte. 
 
SUGESTÃO: 01422 – DT REC: 23/4/1987 
AUTOR: EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
TEXTO: Sugere a inviolabilidade dos deputados e senadores no exercício do seu mandato por 
suas opiniões, palavras e votos, estendendo-se idêntico princípio aos membros das assembleias 
legislativas e das câmaras municipais. 
 
SUGESTÃO: 01448 – DT REC: 23/4/1987 
AUTOR: ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
TEXTO: Sugere seja garantida imunidade parlamentar aos senadores, aos deputados federais e 
estaduais e aos vereadores, e estabelece as condições de julgamento desses legisladores. 
 
SUGESTÃO: 01526 – DT REC: 23/4/1987 
AUTOR: GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
TEXTO: Sugere norma que assegure imunidade parlamentar aos deputados federais, senadores, 
deputados estaduais e vereadores. 
 
SUGESTÃO: 02132 – DT REC: 29/4/1987 
AUTOR: VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
TEXTO: Sugere dispositivo sobre imunidade parlamentar. 
 
SUGESTÃO: 03510 – DT REC: 5/5/1987 
AUTOR: JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
TEXTO: Sugere normas sobre as imunidades parlamentares, que enumera. 
 
SUGESTÃO: 03526 – DT REC: 5/5/1987 
AUTOR: GONZAGA PATRIOTA (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/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 que os deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores sejam 
invioláveis no exercício do mandato, na forma que estabelece. 
 
SUGESTÃO: 05531 – DT REC: 6/5/1987 
AUTOR: JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
TEXTO: Sugere norma sobre a inviolabilidade dos deputados e senadores. 
 
SUGESTÃO: 05573 – DT REC: 6/5/1987 
AUTOR: CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
TEXTO: Sugere norma que disponha sobre a inviolabilidade e a imunidade parlamentares. 
 
SUGESTÃO: 05962 – DT REC: 6/5/1987 
AUTOR: ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
TEXTO: Sugere dispositivos sobre a inviolabilidade do mandato, o julgamento, a prisão e os 
depoimentos de parlamentares, determinando especialmente a inexistência de inviolabilidade nos 
casos de crimes comuns. 
 
SUGESTÃO: 09104 – DT REC: 6/5/1987 
AUTOR: LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
TEXTO: Sugere que os deputados e senadores sejam invioláveis no exercício do mandato, por 
suas opiniões, palavras e votos, nas condições que estabelece. 
 
SUGESTÃO: 09195 – DT REC: 6/5/1987 
AUTOR: SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
TEXTO: Sugere sejam invioláveis por suas palavras, opiniões e votos os senadores, deputados 
federais, deputados estaduais e vereadores. 
 
SUGESTÃO: 09976 – DT REC: 6/5/1987 
AUTOR: HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
TEXTO: Sugere que os deputados e senadores sejam invioláveis no exercício do mandato, por 
suas opiniões, palavras e votos, e demais condições que estabelece. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 4ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Legislativo, notas taquigráficas da 
audiência pública, realizada em 29/4/1987, sobre Prerrogativas do Poder Legislativo / Imunidade 
parlamentar. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-
sistemas-de/subcomissao3a 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO – IIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 11. Os deputados e senadores são invioláveis por atos praticados durante o 

mandato, decorrentes de suas opiniões, palavras e votos. 

§ 1º Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, os 

membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo flagrante de crime 

inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara. 

§ 2º Se a respectiva Câmara indeferir o pedido de licença ou sobre ele não 

deliberar não correrá prescrição enquanto perdurar o mandato do parlamentar. 

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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 5  

 

§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 

vinte e quatro horas à Câmara respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria 

dos seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa. 

§ 4º Os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

§ 5º As prerrogativas processuais dos deputados e senadores, arrolados como 

testemunhas, não subsistirão se deixarem eles de atender, sem justa causa, no 

prazo de trinta dias, ao convite judicial. 

§ 6º Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas durante o exercício de suas funções, nem 

sobre as pessoas que a eles confiaram ou deles receberam informações. 

§ 7º A incorporação às Forças Armadas, de deputados e senadores, embora 

militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara 

respectiva. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 9.  

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 11. Os deputados e senadores são invioláveis por atos praticados durante o 

mandato, decorrentes de suas opiniões, palavras e votos. 

§ 1º Desde a expedição do diploma até a abertura da legislatura seguinte, os 

membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo flagrante de crime 

inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara. 

§ 2º Se a respectiva Câmara indeferir o pedido de licença ou sobre ele não 

deliberar não correrá prescrição enquanto perdurar o mandato do parlamentar. 

§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 

vinte e quatro horas à Câmara respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria 

dos seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa. 

§ 4º Os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

§ 5º As prerrogativas processuais dos deputados e senadores, arrolados como 

testemunhas, não subsistirão se deixarem eles de atender, sem justa causa, no 

prazo de trinta dias, ao convite judicial. 

§ 6º Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas durante o exercício de suas funções, nem 

sobre as pessoas que a eles confiaram ou deles receberam informações. 

§ 7º A incorporação às Forças Armadas, de deputados e senadores, embora 

militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Câmara 

respectiva. 

§ 8º Os deputados e senadores estão, em suas opiniões, palavras e votos, 

vinculados exclusivamente à sua consciência. 

 

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

votação do anteprojeto da Subcomissão. 

Publicação no DANC de 24/7/1987, suplemento, a partir da p. 6. Disponível em: 

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a. 

 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
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SUBCOMISSÃO DE DEFESA DO ESTADO, DA SOCIEDADE E DE SUA SEGURANÇA – IVB 

 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 7º As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o 

estado de sítio; todavia, poderão ser suspensas, mediante o voto de dois terços dos 

respectivos membros da Câmara dos deputados ou do Senado Federal, as do 

deputado ou senador cujos atos, fora do recinto do Congresso, sejam 

manifestamente incompatíveis com a execução do estado de sítio. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 7º As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o 

estado de sítio; todavia, poderão ser suspensas, mediante o voto de dois terços dos 

respectivos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, as do 

deputado ou senador cujos atos, fora do recinto do Congresso, sejam 

manifestamente incompatíveis com a execução do estado de sítio. 

 

Consulte na 17ª reunião da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de 

sua Segurança, a votação do anteprojeto da Subcomissão. 

Publicação no DANC de 4/8/1987, suplemento, a partir da p. 22. 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-

partidaria-e/subcomissao4b 

  

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 da Fase E ao final deste documento.) 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 11. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e 

votos. 

§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados 

criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara. 

§ 2º O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende 

a prescrição, enquanto durar o mandato. 

§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro 

de vinte e quatro horas, à Câmara respectiva, para que, pelo voto secreto da 

maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação 

da culpa. 

§ 4º Os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
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Tribunal Federal. 

§ 5º As prerrogativas processuais dos deputados e senadores, arrolados como 

testemunhas, não subsistirão se deixarem de atender, sem justa causa, no prazo 

de trinta dias, ao convite judicial. 

§ 6º Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas durante o exercício do mandato, nem sobre as 

pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

§ 7º A incorporação às Forças Armadas, de deputados e senadores, embora 

militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Câmara 

respectiva. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 10. 

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

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 11. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e 

votos. 

§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados 

criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara. 

§ 2º O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende 

a prescrição, enquanto durar o mandato. 

§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro 

de vinte e quatro horas, à Câmara respectiva, para que, pelo voto secreto da 

maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação 

da culpa. 

§ 4º Os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

§ 5º As prerrogativas processuais dos deputados e senadores, arrolados como 

testemunhas, não subsistirão se deixarem de atender, sem justa causa, no prazo 

de trinta dias, ao convite judicial. 

§ 6º Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas durante o exercício do mandato, nem sobre as 

pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

§ 7º A incorporação às Forças Armadas, de deputados e senadores, embora 

militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Câmara 

respectiva. 

§ 8º Os deputados e senadores estão, em suas opiniões, palavras e votos, 

vinculados exclusivamente à sua consciência. 

 

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

Governo a votação da redação final do substitutivo do relator. 

Publicação no DANC de 8/8/1987, suplemento, a partir da p. 2. 

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

 
 
 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
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COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES -
IV 

 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 27. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o 

estado de sítio; todavia, poderão ser suspensas mediante o voto de dois terços dos 

respectivos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, as do 

deputado ou senador cujos atos, fora do recinto do Congresso, sejam 

manifestamente incompatíveis com a execução do estado de sítio, após sua 

aprovação. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 6. 

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

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 20. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o 

estado de sítio; todavia, poderão ser suspensas mediante o voto de dois terços dos 

respectivos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, as do 

deputado ou senador cujos atos, fora do recinto do Congresso, sejam 

manifestamente incompatíveis com a execução do estado de sítio, após sua 

aprovação. 

 

Consulte na 8ª e 9ª reuniões da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e 

Garantia das Instituições a votação da redação final do substitutivo do relator. 

Publicação no DANC de 8/8/1997, suplemento, a partir da p. 131 e 22/8/1987, 

suplemento, a partir da p. 105. 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-

partidaria-e/comissao4. 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 108. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e 

votos. 

§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados 

criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara. 

§ 2º O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a 

prescrição, enquanto durar o mandato. 

§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro 

de vinte e quatro horas, à Câmara respectiva, para que, pelo voto secreto da 

maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação 

da culpa. 

§ 4º Os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
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§ 5º As prerrogativas processuais dos deputados e senadores, arrolados como 

testemunhas, não subsistirão se deixarem de atender, sem justa causa, no prazo de 

trinta dias, ao convite judicial. 

§ 6º Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas durante o exercício do mandato, nem sobre as 

pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

§ 7º A incorporação às Forças Armadas, de deputados e senadores, embora 

militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Câmara 

respectiva. 

§ 8º Os deputados e senadores estão, em suas opiniões, palavras e votos, 

vinculados exclusivamente à sua consciência. 

[...] 

Art. 247. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o 

estado de sítio; todavia, poderão ser suspensas mediante o voto de dois terços dos 

respectivos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, as do 

deputado ou senador cujos atos, fora do recinto do Congresso, sejam 

manifestamente incompatíveis com a execução do estado de sítio, após sua 

aprovação. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

Total de emendas localizadas: 6. 

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 109. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e 

votos. 

§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados 

criminalmente, sem prévia licença de sua Casa. 

§ 2º O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a 

prescrição, enquanto durar o mandato. 

§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro 

de vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria 

dos seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa. 

§ 4º Os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

§ 5º As prerrogativas processuais dos deputados e senadores arrolados como 

testemunhas não subsistirão se deixarem de atender, sem justa causa, no prazo de 

trinta dias, ao convite judicial. 

§ 6º Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas durante o exercício do mandato, nem sobre as 

pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

§ 7º A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora 

militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa 

respectiva. 

§ 8º Os deputados e senadores estão, em suas opiniões, palavras e votos, 

vinculados exclusivamente à sua consciência. 

[...] 

Art. 242. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o 

estado de sítio; todavia, poderão ser suspensas mediante o voto de dois terços dos 

respectivos membros da Câmara Federal ou do Senado da República, as do 
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deputado ou senador cujos atos, fora do recinto do Congresso, sejam 

manifestamente incompatíveis com a execução do estado de sítio, após sua 

aprovação. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 41. 

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 84. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e 

votos. 

§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados 

criminalmente, sem prévia licença de sua Casa, salvo em relação a fatos praticados 

anteriormente. 

§ 2º O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a 

prescrição, enquanto durar o mandato. 

§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro 

de vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria 

dos seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa. 

§ 4º Os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

§ 5º As prerrogativas processuais dos deputados e senadores arrolados como 

testemunhas não subsistirão se deixarem de atender, sem justa causa, no prazo de 

trinta dias, ao convite judicial. 

§ 6º Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre 

as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

§ 7º A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora 

militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa 

respectiva. 

[...] 

Art. 188. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o 

estado de sítio; todavia, poderão ser suspensas mediante o voto de dois terços dos 

respectivos membros da Câmara Federal ou do Senado da República, as do 

deputado ou senador cujos atos, fora do recinto do Congresso, sejam 

manifestamente incompatíveis com a execução do estado de sítio, após sua 

aprovação. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 42. 

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 62. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e 

votos. 

§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados 

criminalmente, sem prévia licença de sua Casa, salvo em relação a delitos 

praticados anteriormente. 

§ 2º O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a 

prescrição, enquanto durar o mandato. 

§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro 
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de vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria 

dos seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa. 

§ 4º Os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

§ 5º Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre 

as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

§ 6º A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora 

militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa 

respectiva. 

[...] 

Art. 157. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o 

estado de sítio; todavia, poderão ser suspensas mediante o voto de dois terços dos 

respectivos membros da Câmara Federal ou do Senado da República, as do 

deputado ou senador cujos atos, fora do recinto do Congresso, sejam 

manifestamente incompatíveis com a execução do estado de sítio, após sua 

aprovação. 

 

Discussão e votação: 

Destaque(s) apresentado(s) nº 6354/1987 (supressivo). O destaque foi rejeitado. 

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

27/01/1988, a partir da p. 1690.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 66. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e 

votos. 

§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados 

criminalmente, sem prévia licença de sua Casa, salvo por delitos praticados 

anteriormente. 

§ 2º O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende 

a prescrição, enquanto durar o mandato. 

§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro 

de vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria 

de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa. 

§ 4º Os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

§ 5º Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre 

as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

§ 6º A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora 

militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa 

respectiva. 

[...] 

Art. 164. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o 

estado de sítio; todavia, poderão ser suspensas mediante o voto de dois terços dos 

membros da Casa respectiva, as do deputado ou senador cujos atos, fora do 

recinto do Congresso, sejam manifestamente incompatíveis com a execução do 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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estado de sítio, após sua aprovação. 

 

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. 64. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaque nº 139, referente à emenda 01875. O destaque foi 

rejeitado.  

Publicação no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 17/3/1988, a partir da 

p. 8559. 

 

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

2º) 

Art. 54. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e 

votos. 

§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados 

criminalmente, sem prévia licença de sua Casa. 

§ 2º O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende 

a prescrição enquanto durar o mandato. 

§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro 

de vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria 

de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa. 

§ 4º Os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

§ 5º Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre 

as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

§ 6º A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora 

militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa 

respectiva. 

§ 7º As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de 

sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da 

Casa respectiva, nos casos de atos, praticados fora do recinto do Congresso, que 

sejam incompatíveis com a execução da medida. 

 

Nota: foi feito, pelo relator, o remanejamento do § 7º no art. 54 acima, que era o art. 

164 do primeiro turno – Fase Q, conforme Relatório Geral, volume 299, p. X. 

“Art. 54, § 7º: Era o art. 164 do texto oriundo do primeiro turno”. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e 

votos. 

§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/207anc17mar1988.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
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criminalmente, sem prévia licença de sua Casa. 

§ 2º O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende 

a prescrição enquanto durar o mandato. 

§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro 

de vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria 

de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa. 

§ 4º Os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

§ 5º Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre 

as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

§ 6º A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora 

militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa 

respectiva. 

§ 7º As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de 

sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da 

Casa respectiva, nos casos de atos, praticados fora do recinto do Congresso, que 

sejam incompatíveis com a execução da medida. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 5. 

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

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e 

votos. 

§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados 

criminalmente, sem prévia licença de sua Casa. 

§ 2º O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende 

a prescrição enquanto durar o mandato. 

§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro 

de vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria 

de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa. 

§ 4º Os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

§ 5º Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre 

as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

§ 6º A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora 

militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa 

respectiva. 

§ 7º As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de 

sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da 

Casa respectiva, nos casos de atos, praticados fora do recinto do Congresso, que 

sejam incompatíveis com a execução da medida. 

 

 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 14  

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO – IIIA 
 
   EMENDA:00036 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:   
   Acrescente-se o seguinte § 8o. ao art. 11:  
"Art. 11. ..................................  
§ 8o. Os Deputados e Senadores estão, em suas opiniões, palavras e votos, vinculados  
exclusivamente à sua consciência." 
Justificativa 
A fidelidade partidária, que tanto em moda esteve durante os anos de arbítrio militar, fez com que 
uma pequena parcela pudesse manipular toda uma gama de parlamentares. Se possui alguns pontos 
positivos essa posição, todavia os malefícios são imensos e, dentre eles, ressalto apenas um: nega 
ao Deputado e ao Senador o direito de votar segundo sua consciência, forçando-o a aceitar o que foi 
decidido pelas manobras de cúpulas partidárias. 
Entendo que a maneira mais democrática de se solucionar essa questão e a vinculação do 
parlamentar, exclusivamente, a sua consciência. O povo, nas próximas eleições, será o grande juiz 
de sua conduta. 
Aliás, este mandamento é o que está inscrito no art.38 da Constituição da República Federal da 
Alemanha, país onde as influências partidárias levaram o povo a terríveis momentos e a 
consequências imprevistas e até hoje lamentáveis. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00050 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda ao art. 11 - no parágrafo onde couber.  
"Não existirá imunidade parlamentar no caso de crime de corrupção, entendidos como: usar o  
patrimônio e o poder público em proveito particular próprio ou de outrem; familiares;  
amigos; parentes; corporações, classes ou grupos, sendo esses julgados na forma em que a lei  
dispuser". 
Justificativa 
Não encobrir no manto da imunidade, a ação contra o patrimônio público, econômico, financeiro e 
outros. 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00073 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao art. 11 § 3o. do Parecer do Relator, da Subcomissão do Poder Legislativo.  
Substitua-se a expressão:  
"Vinte e Quatro Horas" por "Doze Horas". 
Justificativa 
A expressão imediatamente ou logo, inseridas nas Constituições anteriores a de 1969 deixam claro, 
que o prazo para remessa dos autos à Câmara ou ao Senado, deveria ser curtíssimo. 
Reputo vinte e quatro horas exagerado tempo. 
Portanto, desejo reduzir para doze horas. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00211 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto do Relator, onde convier, o seguinte artigo:  
"Art. Os Deputados e Senadores são invioláveis no exercício do seu mandato por suas  
opiniões, palavras e votos." As Assembleias Legislativas dos Estados e Câmaras Municipais  
adotarão igual princípio, em favor dos seus membros." 
Justificativa 
O que se pretende com a adoção do princípio da inviolabilidade, quanto às opiniões, palavras e votos 
dos membros do Poder Legislativo é dar-lhe total independência e autonomia para o exercício dos 
respectivos mandatos. Essa inviolabilidade há de ser universal. Não teria sentido se não se aplicasse 
a todos os níveis: municipal, estadual e federal. Daí a nossa preocupação que fique, de logo, claro no 
texto Constitucional Maior, a fim de que nas futuras Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas 
Municipais não haja omissões.  
Este é o sentido desta Proposta Constitucional. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00271 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 11, § 7o., esta redação:  
"Art. 11. ..................................  
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§ 7o. A incorporação às Forças Armadas, de Deputados e Senadores, embora militares e ainda  
que em tempo de guerra externa, dependerá de prévia licença da Câmara respectiva." 
Justificativa 
É preciso resguardar a independência do Poder Legislativo. 
Por isso mesmo, creio que o texto constitucional, sobre o tema em debate, deve fazer constar que a 
licença sempre deverá ser prévia. 
Parecer:   
   Aprovada. 
 
   
   EMENDA:00295 REJEITADA 
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 alteração do § 5o., do art. 11, do anteprojeto pelo seguinte:  
"§ 5o. Aos Deputados e Senadores é assegurado marcar, de acordo com a autoridade competente, 
dia e hora para serem ouvidos, quando arrolados como testemunhos, salvo se deixarem de atender, 
sem justa causa, ao convite da autoridade." 
Justificativa 
O § 5º, na redação do Anteprojeto, tem a estrutura de uma disposição processual, sem que exista a 
enunciação do direito material, o que, aliás, segue a tradição das últimas normas constitucionais a 
respeito. 
Procura-se alterar a situação, para se instituir, primeiramente, a garantia e, em seguida, determinar-
se-Ihe os limites, evitando-se a nomenclatura prerrogativa que não exprime a substância da garantia. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00300 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 alteração do caput e do § 1o. do art. 11 do anteprojeto do Poder Legislativo, para  
que tenha, a seguinte redação:  
"Art. 11. O Poder Legislativo tem as seguintes garantias para a preservação de sua  
independência:  
I - as opiniões, pareceres e discursos dos Deputados e dos Senadores, no exercício de  
qualquer função inerente ao mandato, assim como sua divulgação por qualquer meio ou instrumento,  
inclusive de comunicação social, não sofrerão qualquer censura ou restrição nem implicarão em  
delito;  
II - a prisão, exceto no flagrante de crime inafiançável, ou o processo penal de Deputado ou  
Senador dependerá de prévia licença da Câmara a que pertencer, a qual a poderá recusar, ao julgar  
a legitimidade do pedido, caso verifique estar patenteada a inocência do acusado; a impertinência  
do pedido, a evidente inexistência dos pressupostos, segundo a lei vigente ou o intuito  
exclusivo de se atentar contra o Poder.  
Parágrafo 1o. As garantias prevalecerão desde a diplomação do Deputado ou o Senador e vigorarão  
até a inauguração da legislatura seguinte." 
Justificativa 
As chamadas imunidades, privilégios ou prerrogativas são, de fato, garantias do Poder e, não, direitos 
subjetivos dos Deputados ou Senadores embora impliquem estes. Faz-se necessária a atualização 
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da linguagem tradicional de nossa Constituição, a fim de que se exprimam as imunidades, segundo 
sua essência, que são garantias do Poder e, não, segundo os seus elementos componentes ou 
eficientes, que são os direitos do Deputado ou Senador, os quais, salientados nos conceitos e 
definições, têm sido motivo, inclusive, para distorções incabíveis, como as considerações em torno do 
seu cabimento em face da isonomia.  
Além disso, é necessário que a Constituição contenha a extensão e a amplitude da garantia material 
para que não fique a cargo da jurisprudência até restringi-la ao recinto do Congresso. Procura-se um 
enfoque novo, que é o alcance a toda atividade legislativa, dentro ou fora do Congresso, além de sua 
divulgação, já que o exercício da função política, como do serviço público em geral, deve ter ampla 
publicidade, em respeito à opinião pública e à vitalidade da democracia. 
Quanto à garantia processual, impõe-se que seja explicitada quanto ao seu conteúdo e finalidade, 
que é um julgamento de legitimidade em defesa do Poder, colocando-se as razões pelas quais pode 
ser negada e evitando que se torne causa de impunidade odiosa e incompatível com a democracia. 
Parecer:   
   Prejudicado, tendo em vista ser incluído em diversos artigos. 
 
   
   EMENDA:00333 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:  
"Art. 11. Os Senadores, os Deputados Federais e Estaduais e os Vereadores são invioláveis, no  
exercício do mandato, por suas opiniões, palavras e votos." 
Justificativa 
As imunidades parlamentares destinam-se, primordialmente, a proteger a própria Casa Legislativa. 
São um apanágio do Poder e não um privilégio de seus integrantes. Por isso mesmo, todas as 
Constituições modernas consagram esse princípio como fundamental. 
No Brasil temos de tornar efetiva essa imunidade a todos os níveis legislativos, seja federal, estadual 
ou municipal. 
Segundo o ensinamento de Vitor Nunes Leal, Barbosa Lima Sobrinho, Sampaio Dória e Machado 
Paupério, dentre outros ilustres juristas, a imunidade se faz mais necessária a nível municipal, pois é 
exatamente ali que se fazem mais presentes as ameaças e as pressões. E os Vereadores não 
dispõem de acesso fácil aos meios de comunicação social existentes na Capital da União e dos 
Estados, para expor as manobras que contra eles estão sendo urdidas. 
Quando aperfeiçoamos as nossas instituições democráticas, devemos inscrever o princípio constante 
desta sugestão no texto da futura Carta Política. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00351 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Promover alterações do anteprojeto, conforme o Relator Deputado Constituinte "José Jorge".  
Dos Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores:  
Art. 11. Incluir-se a todos os Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores.  
§ 1o. Citar: Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores.  
§ 4o. Incluir Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores.  
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§ 5o. Incluir: Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores.  
§ 6o. Incluir: Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores.  
§ 7o. Incluir: Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores.  
Art. 12 Incluir: Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores.  
Art. 13 Incluir: Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores.  
§ 2o. Incluir: Assembleia Legislativa Estadual ou Municipal. 
Justificativa 
Como todos são iguais perante a Lei, nada mais justo que estender a Imunidade Parlamentar a todos 
os demais, que forem escolhidos como lídimos representantes do Povo, através do voto secreto 
direto. 
Um Parlamentar só pode ser eficaz em suas ações se for livre para exercer suas atividades e 
atribuições Constitucionais. 
 A Constituição vigente ressalva os crimes contra a honra, uma vez que por essa brecha foram 
diversas barreiras criadas contra a liberdade de expressão e inúmeros abusos foram cometidos 
contra parlamentares Brasileiros. Salvo os crimes contra a Segurança Nacional e Suspensão do 
mandato por medida cautelar do Congresso, se faz cessaria a aplicação das medidas cabíveis. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DE DEFESA DO ESTADO, DA SOCIEDADE E DE SUA SEGURANÇA - IVB 
   
   EMENDA:00017 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 7o. do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 7o. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante a vigência  
do Estado de Sítio." 
Justificativa 
A preservação da imunidade parlamentar é fundamental para as atividades dos mandatários do povo 
e dos Estados no Congresso Nacional. Deputados e Senadores não podem ficar à mercê de preceito 
tão odiento. 
O instituto da imunidade parlamentar não pode ser vulnerável como preconiza o anteprojeto. Não 
bastasse a precariedade da inteireza desse instituto na Constituição vigente, como exsurge dos 
artigos 32 e 154, defrontamo-nos, agora, com um dispositivo totalmente discrepante com a 
inviolabilidade do mandato parlamentar. Por isso que a emenda, expungida as restrições contidas no 
preceito alterando, visa a preservar as imunidades dos membros do Congresso Nacional, durante o 
Estado de Sítio. 
 
   
   EMENDA:00021 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se aos artigos 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o. e 9o., inseridos na Seção II - Do Estado de Sítio, do 
anteprojeto a seguinte redação:  
Do Estado de Sítio  
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[...] 
Art. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o estado de sítio;  
[...] 
Justificativa 
A emenda se amolda, processualmente, aos ditames previstos no art. 23 § 2º do Regimento Interno 
da Assembleia Nacional Constituinte. 
Embora diga respeito a mais de um dispositivo, cuida-se aqui, de modificar parcialmente o 
anteprojeto, de modo que, gradualmente consectários, impõe-se sua apresentação na mesma 
emenda. 
Com efeito, devidamente sopesados os aspectos que nortearam a adoção do Estado de Sítio no 
anteprojeto, reputamos oportuno acolher em parte, o texto da Comissão Provisória de Estudos 
Constitucionais, onde segurança e liberdades democráticas não se conflitam. Antes, se 
compatibilizam harmoniosamente, sob o pálio do direito. 
 
   
   EMENDA:00111 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 7o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 7o. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o Estado de Sítio." 
Justificativa 
Num regime democrático, mesmo durante o Estado de Sítio, as imunidades dos membros do 
Congresso Nacional devem ser preservadas. Nada justifica o contrário. 
 
   
   EMENDA:00222 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o Art. 1o. e modifica-se, em consequência, o Artigo 2o.  
[...] 
§ 6o. A atividade e as imunidades parlamentares de membros do Congresso Nacional  
poderão ser suspensas por deliberação de dois terços dos cotos dos congressistas.  
[...] 
Justificativa 
Todos nós que lutamos por uma verdadeira transformação da sociedade, e essencialmente pela sua 
democratização, temos consciência de que é preciso existir mecanismos de controle para a defesa do 
Estado de Direito. 
O Anteprojeto dispõe sobre o Estado de Defesa, disciplinando as providências que o Presidente da 
República considere necessárias para preservar ou restabelecer a ordem pública e a paz social. 
Pugnamos pela supressão do art.1º, por duas razões básicas: 
1º como precaução contra o romantismo e a utopia e para preservar o regime democrático, temos a 
suspensão das garantias tradicionais, prevista em caso de decretação do Estado de Sítio; 
2º deve ser preservado para o Congresso Nacional o controle da emergência. 
Alterações foram feitas no sentido de adequação ao sistema parlamentarista de governo, que 
defendemos, dispondo sobre atribuições competentes ao Conselho de Ministros e não ao Presidente 
da República. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE E 

  COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO – III 

 
   EMENDA:00060 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   "Art. 11 - Elimine-se o § 2o. Renumerem-se os demais parágrafos, subsequentemente após a  
alteração". 
Justificativa 
Entendemos que o citado parágrafo contradiz o próprio art. 11, que dispõe sobre a inviolabilidade por 
atos praticados durante o mandato. 
A não contagem do prazo de prescrição possibilita a abertura de processos contra parlamentares 
(ex-) quando do encerramento de seus mandatos por opiniões, palavras ou votos que certamente não 
teriam necessidade de proferir se não estivessem no exercício de mandato parlamentar, na defesa de 
ações que considera justas, na fiscalização de atos dos setores públicos e privados e que 
eventualmente podem ferir interesses ou suscetibilidades de pessoa(s) ou grupos. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00183 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. - Cada uma das Câmaras reunir-se-á em, sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro  
de cada ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas e  
Comissões.  
Art. - Os Deputados e Senadores são invioláveis no exercício do mandato, pelas  
opiniões, palavras e votos que emitirem no exercício de seu mandato, pelos quais não  
respondem civil, criminal ou disciplinarmente.  
§ 1o - Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, os membros do  
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem  
processados criminal, sem prévia licença de sua Câmara.  
§ 2o - Movido procedimento criminal contra o membro do Congresso Nacional, a respectiva Câmara  
decidirá, por maioria absoluta de votos, se deverá ou não dar-lhe seguimento.  
§ 3o - Os membros do Congresso Nacional serão submetidos a julgamento perante o Supremo 
Tribunal Federal.  
§ 4o - Os Deputados e Senadores não podem ser jurados, peritos ou testemunhas, sem autorização  
da respectiva Câmara, durante o período do seu funcionamento efetivo.  
§ 5o - Os congressistas poderão recusar o seu testemunho sobre pessoas que lhes confiram fatos  
na sua qualidade de representante do povo, sendo-lhes permitida a recusa de testemunhar e vedada 
a confiscação de documentos. 
Justificativa 
A emenda repete a disciplina constitucional da matéria relativa ao Legislativo acrescida de garantias 
ao Parlamentar quanto as informações que lhe forem prestadas, para o exercício do mandato. 
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Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 
   EMENDA:00602 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 11 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 11 - Perderá o mandato o Deputado ou Senador:  
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;  
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;  
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, à terça parte das  
sessões ordinárias da Câmara a que pertencer, salvo doença comprovada, licença ou missão  
autorizada pela respectiva Casa;  
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;  
V - por decisão da Justiça Eleitoral, em casos de abuso do poder econômico ou do poder político;  
§ 1o. - Considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas  
asseguradas ao Congressista ou a percepção, no exercício do mandato, de vantagens indevidas, 
além dos casos definidos no regimento interno.  
§ 2o. - Nos casos dos itens I e II deste artigo, a perda do mandato será decidida pela  
Câmara Federal ou pelo Senado da República, mediante provocação de qualquer de seus membros,  
da respectiva Mesa ou de partido político.  
§ 3o. - No caso do item III, a perda do mandato será decidida pela Câmara Federal ou pelo  
Senado da República, mediante provocação de qualquer de seus membros, da respectiva Mesa ou 
de partido político.  
§ 3o. - No caso do item III, a perda do mandato será declarada pela Mesa da Câmara  
respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, de partido político ou  
do primeiro suplente, assegurada plena defesa.  
§ 4o. - Na hipótese do item III, a perda do mandato poderá ainda decorrer de decisão do  
Supremo Tribunal Federal em ação popular.  
§ 5o. - Nos casos previstos nos itens IV e V deste artigo, a perda ou suspensão será automática  
e declarada pela Mesa da Câmara respectiva." 
Justificativa 
Com a apresentação desta Emenda damos sequência à persecução do objetivo já declarado quando 
do oferecimento de emenda artigo 1º desse Projeto. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00606 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 8o. do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 8o. - Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, os membros  
do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem  
processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara.  
§ 1o. - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de  
quarenta e oito horas, à Câmara respectiva, para que resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a  
formação de culpa.  
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§ 2o. - A Câmara interessada deliberará sempre pelo voto da maioria de seus membros.  
§ 3o. - Se a Câmara respectiva indeferir o pedido de licença ou não deliberar sobre o mesmo,  
não correrá prescrição enquanto perdurar o mandato do parlamentar.  
§ 4o. - Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal  
Federal.  
§ 5o. - A incorporação às Forças Armadas, de Deputados quer civis, quer militares, salvo em  
tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara respectiva, ficando então sujeitos à legislação  
militar.  
§ 6o. - As prerrogativas processuais dos Deputados e Senadores, arrolados como testemunhas,  
não subsistirão se deixarem eles de atender, sem justa causa, no prazo de trinta dias, ao convite  
judicial." 
Justificativa 
O raciocínio por nós exposto quando da justificativa de emenda que oferecemos ao art. 1º desse 
Anteprojeto é válido, também, para justificar a presente Emenda. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00611 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 7o. do anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação.  
"Art. 7o. Os Deputados e Senadores são invioláveis no exercício do mandato popular por  
suas opiniões, palavras e votos." 
Justificativa 
Com a apresentação desta Emenda damos sequência à persecução do objetivo já declarado quando 
do oferecimento de emenda ao artigo 19 desse Projeto. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00808 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se aos parágrafos 1o., 2o. e 3o. do artigo 11 do anteprojeto da Subcomissão do Poder 
Legislativo, a seguinte redação:  
Art. 11 - .........................  
§ 1o. - Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, os membros do 
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável.  
§ 2o. - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de 48 (quarenta 
e oito) horas, à Câmara respectiva, para que resolva sobre a prisão.  
§ 3o. - Os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal 
Federal que, recebendo a denúncia e considerando a gravidade do delito, poderá determinar a 
suspensão do exercício do mandato parlamentar até a decisão final.  
Fica suprimido o § 4o. do artigo 11 do Anteprojeto da Comissão do Poder Legislativo. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa 
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Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00891 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO TORRES (PTB/AL) 
Texto:   
   Suprimir do artigo 11, o § 1o., a expressão:  
"...Nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara". 
Justificativa 
A emenda visa derrubar tal prerrogativa uma vez que, segundo os direitos e garantias individuais, 
ninguém será discriminado. 
Tal prerrogativa não minimiza o livre exercício do mandato legislativo, mas devolve ao parlamentar o 
direito e dever de ter sua conduta disciplinada. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00904 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   O parágrafo 9o. do artigo 11 passa a ter a seguinte redação:  
§ 9o. A imunidade parlamentar conferida aos membros do Congresso Nacional será estendida aos  
Deputados Estaduais e Vereadores, nos limites de sua jurisdição, desde a expedição dos respectivos  
diplomas até o término dos seus mandatos. 
Justificativa 
Entendemos que a responsabilidade é a mesma. 
Tanto faz o Deputado Federal, o Senador, o Deputado Estadual e o Vereador. 
Todos estão sujeitos aos mesmos percalços e dificuldades no exercício de seus mandatos, 
diferenciado quanto ao universo em que se desenvolve, todavia, igual no que diz respeito à 
importância a repercussão. Daí a necessidade de proteção uniforme. Nem mais, nem menos: o 
mesmo tratamento ao desempenho do Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01052 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO III- 
Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:  
Art. 11 - Os Senadores, os Deputados Federais e Estaduais e os Vereadores são invioláveis por  
atos praticados durante o mandato decorrente de suas opiniões, palavras e votos. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 24  

 

Justificativa 
As imunidades parlamentares destinam-se, primordialmente, a proteger a própria Casa Legislativa. 
São um apanágio do Poder e não um privilégio de seus integrantes. Por isso mesmo, todas as 
Constituições modernas consagram esse princípio como fundamental. 
No Brasil temos de tornar efetiva essa imunidade a todos os níveis legislativos, seja federal, estadual 
ou municipal. 
Segundo o ensinamento de Vitor Nunes Leal, Barbosa Lima Sobrinho, Sampaio Dória e Machado 
Paupério, dentre outros ilustres juristas, a imunidade se faz mais necessária a nível municipal, pois é 
exatamente ali que se fazem mais presentes as ameaças e as pressões. E os Vereadores não 
dispõem de acesso fácil aos meios de comunicação social existentes na Capital da União e dos 
Estados, para expor as manobras que contra eles estão sendo urdidas. 
Quando aperfeiçoamos as nossas instituições democráticas, devemos inscrever o princípio constante 
desta sugestão no texto da futura Carta Política. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01309 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Adite-se no art. 11, após a palavra "invioláveis", a expressão em qualquer tempo e lugar. 
Justificativa 
Dá alcance pleno, a inviolabilidade, a exemplo do que já está consagrado no Regimento Interno da 
Assembleia Constituinte: 
Art. 2º  
§ 2º - Os Constituintes são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício de suas 
funções em qualquer tempo e lugar, não podendo ser processados criminalmente, nem presos sem  
licença da Assembleia Nacional Constituinte, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01368 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do Art. 11 a seguinte redação:  
§ 3o. - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de  
vinte e quatro horas à Câmara, para que, pelo voto secreto da maioria dos seus membro, resolva 
sobre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01369 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 7o. do Art. 11 a seguinte redação:  
§ 7o. A incorporação às Forças Armadas, de Deputados, embora militares e ainda que em tempo  
de guerra, dependerá de prévia licença da Câmara. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01377 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do Art. 11 a seguinte redação:  
§ 2o. - Se a Câmara indeferir o pedido de licença ou sobre ele não deliberar não correrá  
prescrição enquanto perdurar o mandato do parlamentar. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01378 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5 do Art. 11 a seguinte redação:  
§ 5o. - As prerrogativas processuais dos Deputados, arrolados como testemunhas, não  
subsistirão, se deixarem eles de atender, sem justa causa, no prazo de trinta dias, ao convite  
judicial. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01379 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. Art. 11 a seguinte redação:  
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§ 6o. - Os Deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou  
prestadas durante o exercício de suas funções, nem sobre as pessoas que a eles confiaram ou deles  
receberam informações. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01406 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao Caput do Art. 11 a seguinte redação:  
Art. 11 - Os Deputados são invioláveis por atos praticados durante o mandato, decorrente de  
suas opiniões, palavra e votos. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 

FASE E 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES - IV 
   
   EMENDA:00065 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 7o. do anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 7o. As imunidades dos membros do Congresso Nacional substituirão a vigência do  
Estado de Sítio. 
Justificativa 
A preservação da imunidade parlamentar é fundamental para as atividades dos mandatários do povo 
e dos Estados no Congresso Nacional. Deputados e Senadores não podem ficar â mercê de preceito 
tão odiento. 
O instituto da imunidade parlamentar não node ser vulnerável como preconiza o Anteprojeto. Não 
bastasse a precariedade da inteireza desse instituto na Constituição vigente, como exsurge dos 32 e 
154, defrontamo-nos, agora, com um dispositivo totalmente discrepante com a inviolabilidade do 
mandato parlamentar. Por isso que a emenda, expungida, as restrições contidas no preceito 
alterando, visa a preservar as imunidades dos membros do Congresso Nacional, durante o Estado de 
Sítio. 
 
   
   EMENDA:00066 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
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Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se aos artigos 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o. e 9o., inseridos na Seção II - do Estado  
de Sítio, do anteprojeto a seguinte redação:  
DO ESTADO DE SÍTIO  
[...] 
Art. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o estado de sítio 
[...] 
Justificativa 
A emenda se amolda processualmente, aos ditames previstos no art. 23 § 2º do Regimento Interno 
da Assembleia Nacional Constituinte. Embora diga respeito a mais de um dispositivo, cuida-se aqui, 
de modificar parcialmente o anteprojeto, de modo que, gradualmente consectários, impõe-se sua 
apresentação na mesma Emenda. 
Com efeito, devidamente sopesados os aspectos que nortearam a adoção do Estado de Sítio no 
anteprojeto, reputamos oportuno acolher, em parte, o texto da comissão Provisória de Estados 
Constitucionais, onde segurança e liberdades democráticas não se conflitam. Antes, se 
compatibilizam harmoniosamente, sob o pálio do direito. 
   
 
   EMENDA:00202 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
O art. 7o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 7o. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o Estado de Sítio." 
Justificativa 
Num regime democrático, mesmo durante o Estado de Sítio, as imunidades dos membros do 
Congresso Nacional devem ser preservadas. Nada justifica o contrário. 
 
 
   EMENDA:00366 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se a Seção I do Capítulo I e altere-se a Seção II nos seguintes termos:  
Seção II  
[...] 
§ 6o. 4o. - A atividade e as imunidades parlamentares dos membros do Congresso Nacional  
poderão ser suspensas por deliberação de dois terços dos congressistas.  
[...] 
Justificativa 
Todos nós que lutamos por uma verdadeira transformação da sociedade, essencialmente pela sua 
democratização, temos consciência de que é preciso assegurar a existência de mecanismos de 
controle para a defesa do Estado de Direito. 
O anteprojeto dispõe sobre o Estado de Defesa, disciplinando as providências que o Presidente da 
República considera necessárias para preservar ou restabelecer a ordem pública e a paz social. 
Pugnamos pela supressão do art. 12 por duas razões básicas: 
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1º como precaução contra o romantismo e a utopia e para preservar o regime democrático, temos a 
suspensão das garantias constitucionais, previstas em caso de decretação do Estado de Sítio; 
2º deve estar reservado para o Congresso Nacional o controle da emergência. 
Alterações foram feitas no sentido da adequação ao sistema parlamentarista de governo, que 
defendemos, dispondo sobre atribuições competentes ao Conselho de Ministros e não ao Presidente 
da República. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

  COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO – III 
 
   EMENDA:00232 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Art. 11, § 4o. 
Justificativa 
Parece-nos desnecessária a inclusão do § tendo em vista a regulamentação da matéria dentre as 
competências do Supremo Tribunal Federal 
Parecer:   
   Contrário. Trata-se de defesa da instituição. 
 
   
   EMENDA:00233 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do Art. 11 o § 6o. 
Justificativa 
Não há porque estabelecer-se norma constitucional que não implique em obrigação de fazer ou não 
fazer. 
Parecer:   
   Contrário. A matéria está regulada de forma adequada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00243 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO TORRES (PTB/AL) 
Texto:   
   - Suprimir o artigo 11 o § 1o. a expressão:  
"... nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua câmara". 
Justificativa 
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A emenda visa derrubar tal prerrogativa uma vez que, segundo os direitos e garantias individuais, 
ninguém seja discriminado. 
Tal prerrogativa não minimiza o livre exercício do mandato legislativo, mas devolve ao parlamentar o 
direito e dever de ter sua conduta disciplinada. 
Parecer:   
   Contrário. A imunidade processual é uma garantia para a instituição. 
 
   
   EMENDA:00324 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Adite-se no artigo 11, após a palavra  
"invioláveis", a expressão em qualquer tempo e lugar. 
Justificativa 
Dá alcance pleno, a inviolabilidade, a exemplo do que já está consagrado no Regimento Interno da 
Assembleia Constituinte: 
Art. 2º 
§ 2º - Os Constituintes são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício de suas 
funções em qualquer tempo e lugar, não podendo ser processados criminalmente, nem presos sem  
licença da Assembleia Nacional Constituinte, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável. 
Parecer:   
   Contrário. O termo "inviolável" é suficientemente extenso para garantia do mandato. 
 
   
   EMENDA:00412 REJEITADA 
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 parágrafo ao art. 11 do Substitutivo do relator:  
Art. 11. ........................  
§ 8o. Os Deputados e Senadores estão, em suas opiniões palavras e votos, vinculados  
exclusivamente à sua consciência. 
Justificativa 
O texto, que já constava do anteprojeto da subcomissão do Poder Legislativo, reforça a 
independência do Congresso Nacional, fator indispensável, central mesmo, à estabilidade 
democrática e à eficácia do sistema constitucional, com o que deve merecer acolhida desta 
Comissão. 
Parecer:   
   Contrário. O acréscimo é desnecessário. 
 
   
   EMENDA:00413 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 11, da seção V:  
Art. 11 - Os Deputados Federais, Senadores, Deputados Estaduais e Vereadores são invioláveis  
no exercício do mandato por suas opiniões palavras e votos.  
§ 1o. - Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, os membros do  
Congresso, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais não poderão ser presos, salvo  
em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença de  
sua Câmara.  
Seguem os demais parágrafos de acordo com o texto do substitutivo. 
Justificativa 
Para que o Poder Legislativo, a nível Federal, Estadual ou Municipal, possa exercer livre e 
soberanamente suas funções, é fundamental que ele goze das prerrogativas citadas na emenda, para 
que possa conservar sua independência e identidade em relação aos outros poderes. 
Parecer:   
   Contrário. A imunidade parlamentar já está suficientemente regulada no anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:00656 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   "Art. 11 - Elimine-se o § 2o. Renumerem-se os demais parágrafos, subsequentemente após a  
alteração." 
Justificativa 
É nosso entendimento que o parágrafo citado contradiz o próprio art. 11, que dispõe sobre a 
inviolabilidade por atos praticados durante o mandato. 
A não contagem do prazo de prescrição possibilita a abertura de processos contra parlamentares 
(ex-) quando do encerramento de seus mandatos por opiniões, palavras ou votos que certamente não 
teriam necessidade de proferir se não estivessem no exercício de mandato parlamentar, na defesa de 
ações que considera justas, na fiscalização de atos dos setores públicos e privados e que 
eventualmente podem ferir interesses ou suscetibilidades de pessoa(s) ou grupos. 
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto regula a matéria de forma adequada. 
 
   
   EMENDA:00880 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Inclua-se no Substitutivo o seguinte artigo:  
Art. 11. ..................................  
§ 1o. - Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, os membros do  
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo, flagrante de crime inafiançável.  
§ 2o. - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro da  
48 (quarenta e oito) horas, à Câmara respectiva, para que resolva sobre a prisão.  
§ 3o. - Os Deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal  
Federal que, recebendo a denúncia e considerando a gravidade do delito, poderá determinar a 
suspensão do, exercício do mandato Parlamentar até a decisão final.  
Fica suprimido o § 4o. do artigo 11 do Anteprojeto da Comissão do Poder Legislativo. 
Justificativa 
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Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Contrário. A suspensão da prescrição é necessária para evitar a impunidade. 
 
   
   EMENDA:01059 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. 11:  
No Art. 11 suprima-se o § 4o. 
Justificativa 
Segundo vários tratadistas não é muito democrático criar para os representantes do povo um foro 
privilegiado, como seja o Supremo Tribunal Federal, o que aliás foi introduzido entre nós durante, a 
fase dos governos militares. 
As imunidades parlamentares quer na Constituição de 1946, quer em 1934, quer em 1891 em 1824 
nunca criaram o foro privilegiado para deputado e senadores. Daí a emenda para suprimir o § 4º que 
determina que o Supremo Tribunal Federal seja a corte de julgamento dos parlamentares. 
Foro privilegiado para autoridades ligadas ao Executivo e ao Judiciário, tem sido comum em nossos 
textos Constitucionais, havendo a exceção para parlamentares dado o sentido temporário do 
mandato a sua vinculação ao povo. 
Parecer:   
   Contrário. O foro previsto no substitutivo defende as prerrogativas inerentes ao mandato. 
 
   
   EMENDA:01140 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 11, a seguinte redação:  
"Art. 11 ....................................  
..................................................  
§ 1o. - Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser  
presos, nem processados por crimes de natureza política, sem prévia autorização de sua Câmara. 
Justificativa 
A presente emenda restringe o instituto da imunidade parlamentar aos crimes de natureza política. 
Agasalhar os crimes comuns no manto da imunidade parlamentar é privilégio incompatível com a 
ética política. 
Afinal, o mandato popular não deve ser utilizado como escudo para a prática do ilícito. 
Parecer:   
   Contrário. A imunidade parlamentar é garantia da instituição. 

 

FASE G 

 COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES - IV 
   
   EMENDA:00297 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 27 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 27. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o Estado de  
Sítio, ficando garantida a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetivados em  
suas respectivas Casas Legislativas. 
Justificativa 
Deve caber ao Primeiro-Ministro, como chefe do Governo, a tarefa de designar o executor das 
medidas restritivas previstas no Estado de Sítio e não ao Presidente da República. 
 
   
   EMENDA:00346 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 27 a seguinte redação:  
"Art. 27. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão a vigência do  
estado de sítio." 
Justificativa 
A preservação da imunidade parlamentar é fundamental para as atividades dos mandatários do povo 
e dos Estados no Congresso Nacional. Deputados e Senadores não podem ficar à mercê de preceito 
tão odiento. 
O instituto da imunidade parlamentar não pode ser vulnerável como preconiza o Anteprojeto. Não 
bastasse a precariedade da inteireza desse instituto na Constituição vigente, como exsurge dos 32 e 
154, defrontamo-nos, agora, com um dispositivo totalmente discrepante com a inviolabilidade do 
mandato parlamentar. Por isso que a emenda, expungida, as restrições contidas no preceito 
alterando, visa a preservar as imunidades dos membros do Congresso Nacional, durante o Estado de 
Sitio. 
 
   
   EMENDA:00350 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Do Estado de Sítio  
[...] 
Art. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o estado de sítio;  
[...] 
Justificativa 
A emenda se amolda, processualmente, aos ditames previstos no art. 23 § 2º do Regimento Interno 
da Assembleia Nacional Constituinte. 
Embora diga respeito a mais de um dispositivo, cuida-se aqui, de modificar parcialmente o 
anteprojeto, de modo que, gradualmente consectários, impõe-se sua apresentação na mesma 
emenda. 
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Com efeito, devidamente sopesados os aspectos que nortearam a adoção do Estado de Sítio no 
anteprojeto, reputamos oportuno acolher em parte, o texto da Comissão Provisória de Estudos 
Constitucionais, onde segurança e liberdades democráticas não se conflitam. Antes, se 
compatibilizam harmoniosamente, sob o pálio do direito. 
 
   
   EMENDA:00394 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Art. 25 (suspensão de garantias sob o Estado de Sítio):  
Parágrafo único. Supressão da expressão "desde que liberados por suas mesas".  
Art. 27. (suspensão das imunidades parlamentares) - Supressão de todo o Artigo. 
Justificativa 
Trata-se de preservar por inteiro as imunidades dos membros do Congresso Nacional, inclusive na 
situação de vigência do Estado de Sitio, que, até pelo potencial de arbítrio que encerra, não pode 
tolher o direito de crítica e de oposição, a ser exercido dentro e fora do Congresso. 
 
  
   EMENDA:00421 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o Artigo 20 e, em consequência, dê-se ao Artigo 22 a seguinte redação:  
[...] 
§ 6o. - A atividade e as imunidades parlamentares dos membros do Congresso nacional  
poderão ser suspensas por deliberação de dois terços dos votos de congressistas.  
[...] 
Justificativa 
Todos nós que lutamos por uma verdadeira transformação da sociedade, essencialmente, pela sua 
democratização, temos consciência de que é preciso garantir a existência de mecanismos de controle 
para a defesa do Estado de Direito. 
O anteprojeto dispõe sobre o Estado de Defesa, disciplinando as providências que o Presidente da 
República considera necessárias para preservar ou estabelecer a ordem pública e a democracia. 
Pugnamos pela supressão do Artigo 20, por duas razões básicas: 
1º- como precaução contra o romantismo e a utopia e para preservar o regime democrático, temos a 
suspensão das garantias tradicionais, prevista em caso de decretação do Estado de Sítio. 
2º deve ser preservado para o Congresso Nacional o controle da emergência. 
Alterações foram feitas no sentido da adequação ao sistema parlamentarista de Governo, que 
defendemos, dispondo sobre atribuições competentes ao Conselho de Ministros e não ao Presidente 
da República. 
  
 
   EMENDA:00503 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Dê-se, ao art. 27 do Substitutivo, a seguinte redação:  
"Art. 27 - As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o Estado de Sítio". 
Justificativa 
Entendo não se deva excepcionar o princípio consagrado no início do artigo, sob nenhuma 
invocação, a fim de não enfraquecer o poder de controle atribuído ao Congresso Nacional. 

 
___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

 
   EMENDA:00358 NÃO INFORMADO   
 Fase:    
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição   
 Comissão:    
   9 - Comissão de Sistematização   
 Autor:    
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA)   
 Texto:    
    EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: art. 247  
Suprima-se o art. 247 do Capítulo I do Título VI do anteprojeto 
Justificativa 
A supressão proposta visa corrigir uma distorção apresentada no texto do anteprojeto que contraria o 
princípio da imunidade parlamentar contemplado no art. 108 do anteprojeto.  
 
 
   EMENDA:01282 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: art. 247  
Dê-se ao art. 247 do Anteprojeto, a seguinte redação:  
Art. 247 - As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o Estado de Sítio. 
Justificativa 
Entendo não se deva excepcionar o princípio consagrado no início do artigo, sob nenhuma 
invocação, a fim de não enfraquecer o poder de controle atribuído ao Congresso Nacional. 
 
 
   EMENDA:02670 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa:  
O § 8o. do art. 108, da Seção V, Capítulo I, Título V, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 108. ..................................  
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§ 8o. Os Deputados e Senadores, em suas opiniões, palavras e votos estão vinculados ao  
programa de seu partido e ao interesse nacional." 
Justificativa 
A redação anterior vinculava as palavras, votos e opiniões dos deputados e senadores à sua 
consciência. É o óbvio. O que a comunidade quer, entretanto, é que o Deputado e Senador vinculem 
seus votos e opiniões ao programa que ele defendeu em praça pública. E naturalmente, tudo se 
vincula ao interesse nacional. É a nossa proposta. 
 
   
   EMENDA:03559 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Título V, Capítulo I, Seção V, Art. 108, § 1o. e Art. 110, § 2o.  
Texto  
"Art. 108 - ................................  
§ 1o. - Desde a expedição do diploma, os Membros do Congresso Nacional não poderão ser  
presos, salvo flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença  
aprovada pela maioria absoluta de sua Casa."  
"Art. 110 - ................................  
§ 2o. - Nos casos dos inciso I e II deste artigo, a perda do mandato será decidida pela  
Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto da maioria absoluta, mediante  
provocação de qualquer de seus membros, da respectiva Mesa ou de partido político." 
Justificativa 
O art. 105 estabelece que salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa 
serão tomadas por maioria dos presentes, desde que essa maioria não seja inferior a um quinto do 
total dos membros. 
Assim, bastariam apenas vinte por cento dos membros da respectiva Casa para aprovar uma matéria. 
Nessas condições, questões como as constantes dos dispositivos acima mencionados devem ter 
prevista a sua aprovação por quórum qualificado, sob pena de incidir a regra do art. 105. 
 
   
   EMENDA:05312 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção II - Art. 105 - Seção V - Art. 108 § 1o., 3o., e 7o.  
Texto  
Art. 105. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas  
Comissões serão tomadas por maioria dos votos presentes, desde que esta maioria não seja  
inferior a um quinto do total dos membros.  
Art. 108. ..................................  
§ 1o. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser  
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia 
licença de sua Casa.  
§ 3o. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de  
vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria dos seus membros,  
resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 36  

 

§ 7o. A incorporação às Forças Armadas, de Deputados e Senadores embora militares e ainda que  
em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva. 
Justificativa 
Objetivando uniformizar a designação atribuída ao Senado e à Câmara dos Deputados, proponho que 
se modifique a redação dos Arts. acima transcritos para que seja utilizada a expressão Casa em 
substituição a palavra Câmara,  quer para a própria Câmara, quer para o Senado. 
Parecer:   
   A uniformidade referida é de ser aceita ainda mais que já é consagrada a expressão "Casa" como 
designativo das duas Câmaras que compõem o Congresso Nacional.  
Pela aprovação da emenda. 
 
   
   EMENDA:05427 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se, no todo ou em parte, os arts. 108, 109, 110, 111 e 112, dando nova redação à  
Seção V (dos Deputados e Senadores) adotando-se a seguinte nova redação:  
Art. 108: ..................................  
............................................  
§ 5o. - Suprimido  
§ 6o. - Suprimido  
§ 7o. - Suprimido  
§ 8o. - Suprimido  
Art. 110: ..................................  
............................................  
III - Suprimido  
............................................  
§ 1o. - Suprimido  
............................................  
§ 3o. - No caso de decisão do Supremo Tribunal Federal, em ação popular, a perda do  
mandato será declarada pela Mesa da Câmara respectiva de ofício ou mediante provocação de  
qualquer de seus membros de partido político ou do primeiro suplente, assegurada plena defesa.  
............................................  
Art. 112 - Suprimido. 
Justificativa 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isso, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00086 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO, VISANDO A 
ADEQUAÇÃO NO DISPOSTO NO ART. 109. ACRESCENTE-SE UM PARÁGRAFO COM 
A SEGUINTE REDAÇÃO:  
"§ 9o. - Afastando-se do cargo para exercer mandato eletivo, o tempo de serviço será contado  
para todos os efeitos legais, inclusive promoções, e o órgão em que servia continuará responsável  
pelo recolhimento de sua parte às entidades de previdência social, públicas ou privadas". 
Justificativa 
Inúmeros servidores públicos, celetistas ou estatutários, disputam cargos eletivos e são a ele 
conduzidos. Necessitam afastar-se do trabalho e aí enfrentam grandes dificuldades: não são 
promovidos, sofrem com a inveja dos colegas e, muitas vezes, são obrigados a continuar contribuindo 
para a previdência social como se fossem autônomos. 
Esta proposta contorna todos esses inconvenientes e oferece ao servidor, nessa qualidade, todas as 
garantias para que exerça o seu mandato com dignidade e independência. 
É preciso prestigiar as vocações políticas. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:00327 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 242  
Suprima-se o art. 242 do Capítulo I do Título VI do projeto. 
Justificativa 
A supressão proposta visa corrigir uma distorção apresentada no texto do projeto que contraria o 
princípio da imunidade parlamentar contemplado no art. 109 do projeto. 
Parecer:   
   A emenda visa a supressão do artigo 242, que dispõe sobre restrições no regime de Estado de 
Sítio. Optamos pelo texto do projeto, que analisa cuidadosamente as imunidades parlamentares 
durante a sua decretação. Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:01186 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBTITUTIVA  
SISPOSITIVO EMENDADO: art. 242  
Dê-se ao art. 242 do Anteprojeto, a seguinte redação:  
Art. 242 - As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o Estado de Sítio. 
Justificativa 
Entendo não se deva excepcional o princípio consagrado no início do artigo, sob nenhuma invocação, 
a fim de não enfraquecer o poder de controle atribuído ao Congresso Nacional. 
Parecer:   
   A emenda intenta alterar o artigo 242 do projeto, que dispõe sobre as imunidades parlamentares 
durante o Estado de Sítio. Optamos pela manutenção do texto, razão pela qual opinamos pela 
rejeição da emenda. 
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   EMENDA:02524 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa:  
O § 8o. do art. 109, da Seção V, Capítulo I, Título V, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 109 - ..................................  
§ 8o. - Os Deputados e Senadores, em suas opiniões, palavras e votos estão vinculados ao  
programa de seu partido e ao interesse nacional." 
Justificativa 
A redação anterior vinculava as palavras, votos e opiniões dos deputados, e senadores à sua 
consciência. E o obvio. O que a comunidade quer entretanto é que o Deputado e Senador vinculem 
seus votos e opiniões ao programa que ele defendeu em praça pública. E naturalmente, tudo se 
vincula ao interesse nacional. É nossa proposta. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está atendido pelo Projeto, com outra redação. 
 
   
   EMENDA:02919 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Emenda Aditiva  
Acrescentar ao Artigo 109 a expressão: "no exercício pleno do mandato" 
Justificativa 
A imunidade material e processual tem que ser autorizada sem restrições. É que o Deputado e o 
Senador exercem seus mandatos, e, como tal atuam fora dos limites das Casas legislativas, nada 
falam e votam. 
Muitos casos há em que fica a dúvida sobe a atividade Parlamentar em comícios, atos públicos, 
entrevistas, nem sempre foi aceita por Ministro do Supremo Tribunal Federal, no que tange à 
imunidade material e mesmo processual. 
Cumpre, pois, deixar clara a imunidade no uso pleno do mandato, enquanto o Parlamentar emite 
opiniões. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está atendido pelo Projeto, com outra redação. 
 
   
   EMENDA:03357 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Título V - Capítulo I - Seção V - Art.109, § 1o. e Art. 111, § 2o.  
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Texto  
"Art. 109 ........................... 
§ 1o. - Desde a expedição do diploma, os Membros do Congresso Nacional não poderão ser  
presos, salvo flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença  
aprovada pela maioria absoluta de sua Casa."  
"Art. 111 .......................... 
§ 2o. - Nos casos dos inciso I e II deste artigo, a perda do mandato será decidida pela  
Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto da maioria absoluta, mediante  
provocação de qualquer de seus membros, da respectiva Mesa ou de partido político." 
Justificativa 
O art. 106 estabelece que salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa 
serão tomados por maioria dos presentes, desde que essa maioria não seja inferior a um quinto do 
total dos membros. 
Assim, bastariam apenas vinte por cento dos membros da respectiva Casa para aprovar uma matéria. 
Nessas condições, questões como as constantes dos dispositivos acima mencionados devem ter 
prevista a sua aprovação por quórum qualificado, sob pena de incidir a regra do art. 106. 
Parecer:   
   Embora louváveis os propósitos do nobre Constituinte, a presente emenda conflita com a 
sistemática geral adotada pelo Projeto de Constituição.  
Assim, pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:04712 PARCIALMENTE APROV 
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.)  
Suprima-se o § 8o. do art. 109, do Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
O caput do art. 109 já diz que “os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras 
e votos”. 
É evidente que em suas opiniões, palavras e votos só devem estar “vinculados à sua consciência”, 
sendo desnecessário e inócuo que este último preceito conste na Constituição, mesmo porque, 
tratando-se de matéria de consciência, é inobservável. 
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
   
   EMENDA:05049 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se, no todo ou em parte, os arts. 109, 110, 111,112 e 113 dando redação a Seção V  
(dos Deputados e dos Senadores) do capítulo I, do título V adotando-se a seguinte redação:  
Art. 109: ..................................  
............................................  
§ 5o. - Suprimido  
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§ 6o. - Suprimido  
§ 7o. - Suprimido  
§ 8o. - Suprimido  
Art. 111: ..................................  
............................................  
III - Suprimido  
............................................  
§ 1o. - Suprimido  
............................................  
§ 3o. - No caso de decisão do Supremo Tribunal Federal, em ação popular, a perda do  
mandato será declarada pela Mesa da Câmara respectiva de ofício ou mediante provocação de  
qualquer de seus membros de partido político ou do primeiro suplente, assegurada plena defesa.  
............................................  
Art. 113 - Suprimido. 
Justificativa 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, "tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
   
   EMENDA:05657 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O parágrafo 3o. do artigo 109 do Projeto passa ter a seguinte redação.  
"§ 3o. No caso de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de vinte e quatro  
horas, a Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria dos seus membros, resolva sobre  
a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa." 
Justificativa 
Embora seja louvável a intenção do legislador, esta forma atende melhor o entendimento que deve 
ter a redação da Constituição. 
Parecer:   
   A emenda apenas muda a expressão "No caso de flagrante de crime inafiançável" para "no caso de 
crime inafiançável". Toda a redação do artigo reporta-se ao caso de flagrante. Suprimir esta palavra 
contraria os objetivos das normas relacionadas.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06188 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 2o. do art. 109. 
Justificativa 
É nosso entendimento que o parágrafo citado contradiz o próprio art. 109. A não contagem do prazo 
prescricional possibilita a abertura de processos de parlamentares (ex-) quando do encerramento de 
seus mandatos por opiniões ou palavras que certamente não profeririam se não estivessem no 
exercício desse mandato, na defesa de ações que consideram justas, na fiscalização de atos dos 
setores públicos ou privados e que eventualmente podem ferir interesses ou suscetibilidades de 
pessoa(s) ou grupo(s). 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:06293 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 50  
Inclua-se, ao artigo 109 do Projeto de Constituição, o seguinte parágrafo, onde couber:  
"Art. 109 - ................................  
Parágrafo único - Os Deputados Estaduais e os Vereadores gozam das mesmas imunidades e  
prerrogativas dos Deputados Federais e Senadores e serão submetidos a julgamento, com licença de 
sua  Casa, quando for acusado de crime, pelo Superior Tribunal de Justiça." 
Justificativa 
A presente redação visa dar mais dignidade aos cargos, principalmente de Vereador, hoje submetido 
a toda sorte de humilhações. 
Parecer:   
   A emenda percute matéria própria das legislações estaduais e municipais.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06421 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Acrescentar ao art. 109 a expressão:  
"onde quer que se manifestem". 
Justificativa 
A imunidade material e processual têm que ser autorizada sem restrições. É que o Deputado e o 
Senador exercem seus mandatos, e, como tal atuam fora dos limites da Casa Legislativa, onde 
emitem suas opiniões. 
Muitos casos há em que fica a dúvida sobe a atividade Parlamentar em comícios, atos públicos e 
entrevistas. 
Cumpre, pois, deixar clara a imunidade no uso pleno do mandato, enquanto o Parlamentar emite 
opiniões. 
Parecer:   
   O preceito é amplo e abrangente, dispensando o acréscimo proposto. Pela rejeição. 
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   EMENDA:06966 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Acrescentar ao artigo 109, Seção V, Capítulo I, Título V, do Projeto de Constituição, o seguinte  
parágrafo:  
"§ 9o. - A imunidade parlamentar conferida aos membros do Congresso Nacional será estendida aos  
Deputados Estaduais e Vereadores, nos limites de sua jurisdição, desde a expedição dos respectivos  
diplomas até o término dos seus mandatos. 
Justificativa 
Entendemos que a responsabilidade é a mesma. 
Tanto faz o Deputado Federal, o Senador, o Deputado Estadual e o Vereador. Todos estão sujeitos 
aos mesmos percalços e dificuldades no exercício de seus mandatos, diferenciado quanto ao 
universo em que se desenvolve, todavia, igual no que diz respeito à importância à repercussão. Daí a 
necessidade de proteção uniforme. Nem mais, nem menos: o mesmo tratamento ao desempenho do 
Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador. 
Parecer:   
   A emenda aborda tema próprio das legislações estaduais e Municipais. 
 
   
   EMENDA:07614 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo, do Título V - Da Organização dos Poderes e Sistema  
de Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
 [...] 
Seção V  
Dos Deputados e dos Senadores  
Art. 109. Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.  
§ 1o. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser  
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia 
licença  
de sua Casa.  
§ 2o. O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a  
prescrição, enquanto durar o mandato.  
§ 3o. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de  
vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria dos seus membros,  
resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa.  
§ 4o. Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal  
Federal.  
§ 5o. As prerrogativas processuais dos Deputados e Senadores arrolados como testemunhas  
não subsistirão se deixarem de atender, sem justa causa, no prazo de trinta dias, ao convite  
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judicial.  
§ 6o. Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações  
recebidas ou prestadas durante o exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram  
ou deles receberam informações.  
§ 7o. A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda  
que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.  
§ 8o. Os Deputados e Senadores estão, em suas opiniões, palavras e votos, vinculados  
exclusivamente à sua consciência. 
[...]  
Justificativa 
Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 
governo.  
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II do Executivo, do Título V - Da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, do projeto de Constituição. 
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora. 
É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capítulo do Poder Legislativo. 
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional brasileiro, 
no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e mais dotado de 
recursos para as funções de legislar e fiscalizar.  
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é 
mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda está em parte aproveitado no Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
 
   EMENDA:09029 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 242  
O Art. 242 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 242 - As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o Estado de  
Sítio, ficando garantida a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetivados em  
suas respectivas Casas Legislativas. 
Justificativa 
Num regime democrático, mesmo durante o Estado de Sítio, as imunidades dos membros do 
congresso Nacional devem ser preservadas. 
Não Justifica o contrário. 
Parecer:   
   O texto do projeto está devidamente sopesado, observados as delicadas peculiaridades das 
imunidades parlamentares.  
Afinal, as imunidades são preservadas durante o Estado de Sítio, sendo suspensas, apenas, pelo 
voto de dois terços das respectivas Casas, quando o parlamentar, fora do recinto do Congresso, se 
comportar incompativelmente com a execução do Estado de Sítio. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09489 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. art. 109, a seguinte redação:  
"Art. 109 ..................................  
............................................  
§ 1o. - Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser  
presos, nem processados por crimes de natureza política, sem prévia autorização da Casa a que  
pertença. 
Justificativa 
A presente emenda restringe o instituto da imunidade parlamentar aos crimes de natureza política. 
Agasalhar os crimes comuns ao manto da imunidade parlamentar é privilégio incompatível com a 
ética política. 
Afinal, o mandato popular não deve ser utilizado como escudo para a prática do ilícito. 
Parecer:   
   Pela rejeição, em benefício da boa imagem dos membros do Poder Legislativo. A figura do crime, 
de natureza política, não condiz com a imunidade que se deseja atribuir aos parlamentares. 
 
   
   EMENDA:10667 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 109  
Suprima-se a expressão "e Senadores" do "caput" do artigo 109 e dos parágrafos 4o. a 8o.,  
do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
O signatário formulou, em Emenda própria, proposta de instalação de sistema Legislativo unicameral. 
Logo, deve ser suprimida a expressão “e Senadores”, porquanto deixará de existir o Senado da 
República. 
Parecer:   
   A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:10705 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Art. 109  
No Art. 109 suprima-se o § 4o. 
Justificativa 
Segundo vários tratadistas não é muito democrático criar para os representantes do povo um foro  
privilegiado, no caso o Supremo Tribunal Federal, o que aliás foi introduzido entre nós durante a fase 
dos governos militares. 
As imunidades parlamentares quer na Constituição de 1946, quer nas de 1934, 1824 e 1891, nunca 
criaram foro privilegiado para deputados e senadores. 
Foro privilegiado para autoridades ligadas ao Executivo e ao Judiciário tem sido comum em nossos 
textos constitucionais. A exceção para os parlamentares se deve ao sentido temporário do mandato e 
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a sua vinculação ao povo. Daí a emenda para a supressão do § 4º que determina seja o Supremo 
Tribunal Federal a corte de julgamento dos parlamentares. 
Parecer:   
   A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. 
 
   
   EMENDA:10960 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Título V - Capítulo I - Seção V  
Substitua-se, no final do § 1o. do art. 109, a expressão "sem prévia licença de sua Casa" pela  
expressão "sem prévia licença aprovada pela maioria absoluta de sua Casa". 
Justificativa 
O Art. 106 do Projeto estabelece que "salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações 
de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos presentes, desde que esta 
maioria não seja inferior a um quinto do total dos membros ". 
Assim, bastariam apenas vinte por cento dos membros da Casa para conceder a licença, o que, 
positivamente, é inaceitável. 
A emenda exige o quórum qualificado, sob pena de incidir na regra do art.106. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:11314 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprima-se o § 8o., do artigo 109: 
Justificativa 
Dizer-se que o Deputado e o Senador, no exercício do mandato de representação popular, vincula-se 
apenas à sua consciência, é, no mínimo, uma disposição acaciana.  
Parecer:   
   Acolhe-se a Emenda, suprimindo-se consequentemente o dispositivo.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:12528 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 109  
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Inclua-se o seguinte dispositivo no artigo 109 do Projeto de Constituição:  
"Art. 109 - ................................  
§ 9o. - De conformidade com os princípios constantes desta Seção, os membros das Assembleias  
Legislativas e das Câmaras Municipais, nos limites de sua jurisdição, gozam da mesma imunidade 
dos Deputados e Senadores." 
Justificativa 
A responsabilidade é a mesma. Todos, os Senadores, Deputados Federais e Estaduais e os 
Vereadores, estamos sujeitos aos mesmos percalços e dificuldades no exercício do mandato, 
diferenciando apenas quanto ao universo em que se desenvolve o mesmo. 
Todavia, no que diz respeito à importância e a repercussão, somos iguais, daí a necessidade de 
proteção uniforme. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:12592 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEVY DIAS (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimam-se os parágrafos 2o. e 3o., do artigo 109. 
Justificativa 
Não é de boa técnica inserir dispositivo de processualística na Constituição. Haveria problemas 
como, por exemplo, o prazo para recurso em caso de retardamento no envio do auto de flagrante à 
Casa legislativa.  
Nada como a lei ordinária para resolver esse equívoco. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:12593 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEVY DIAS (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 1o. do artigo 109 - Dos Deputados e Senadores - a seguinte redação:  
"Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos ou  
processados sem licença prévia de sua Casa, salvo se presos em flagrante delito no crime  
inafiançável." 
Justificativa 
A imunidade parlamentar não dever servir à improbidade e à prática de crimes comuns, caso em que 
tal imunidade se transformará em mera impunidade. 
Ao contrário, a inserção desse dispositivo modificado dará maior peso à lei. 
Parecer:   
   A emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:12646 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se aos §§ 1o. e 2o. do art. 109 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
§ 1o. - Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, os membros do  
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo flagrante crime inafiançável.  
§ 2o. - Nos crimes comuns, imputáveis a deputados e senadores, a Câmara respectiva, por  
maioria absoluta, poderá a qualquer momento, por iniciativa da Mesa, sustar o processo. 
Justificativa 
A imunidade formal em favor dos membros da Câmara dos Deputados, conquanto prerrogativa 
especial da função exercida pelo parlamentar, deve se restringir ao período de duração do mandato, 
a exemplo do que já estabelece a Constituição em vigor, que pôs fim à tormentosa questão do 
protaimento dessa imunidade para além dos limites temporais do mandato. 
Também não é admissível que para preservar a inviolabilidade do mandato se estabeleça como regra 
a impossibilidade da instauração de processo criminal contra Deputado, que ficaria condicionado a 
prévia licença da Casa. Melhor será, para não consagrar a impunidade em casos que, muitas vezes, 
nada têm com a magnitude da função parlamentar, deixar à Câmara a possibilidade de sustar o 
processo toda vez que, a seu juízo, a sua instauração e trâmite atentarem contra a necessária 
soberania da Casa. Assim já fez, acertadamente, a atual Carta. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:13005 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se no artigo 109, § 2o, as palavras:  
"... ou a ausência de deliberação"... 
Justificativa 
Não se justifica que a Casa respectiva não delibere a respeito da prisão e processo de seu membro, 
o que depõe contra a isenção do Parlamento. 
Parecer:   
   A emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:13451 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE CHEIDDE (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 109  
Acrescente-se ao art. 109 o seguinte § 9o.:  
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Art. 109. ........................ 
§ 9o. As imunidades e prerrogativas, descritas neste artigo, são extensíveis aos  
Deputados Estaduais, no âmbito da Justiça do Estado, que serão processados e julgados perante o  
Tribunal de Justiça. 
Justificativa 
É preciso constar, expressamente, na nova Carta Política brasileira, a imunidade dos Deputados 
Estaduais. Esta emenda reproduz o que contém a Súmula nº 3 do Excelso Supremo Tribunal Federal. 
É medida que se impõe e que marca o progresso político do País e de suas instituições 
parlamentares. 
Parecer:   
   A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:13882 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 109 o seguinte § 9o.:  
Art. 109. ..................................  
§ 9o. As imunidades concedidas aos parlamentares federais é extensiva, em todo o  
território nacional, aos Deputados Estaduais. 
Justificativa 
Inúmeras Constituições atuais, nos dias de hoje, consagram a imunidade para os Deputados 
Estaduais, baseadas no modelo federal. Mas existem algumas pequenas restrições, que cumpre 
sejam afastadas de plano. 
Parecer:   
   A Emenda não aborda tema próprio da Constituição Federal. 
 
   
   EMENDA:16120 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 109, § 8o.  
Suprima-se o § 8o. do art. 109. 
Justificativa 
Constitui norma prenhe de sabedoria o vetusto refrão "De internis, neo Ecclesia", quanto ao íntimo, 
nem mesmo a Igreja se pronuncia. Descabe, assim, estabelecer parâmetros de comportamento que 
tenham por balizamento a consciência do indivíduo, até mesmo porque nenhuma aferição será 
possível da adequação das exteriorizações com a normatividade subjetiva. 
A plena liberdade que se pretendeu instituir com o dispositivo questionado encontra-se preconizada 
igualmente no “caput” do artigo, o que torna redundante o parágrafo 8º, falho inclusive na forma 
redacional extremada. Com efeito, a vinculação de opiniões, palavras e votos do parlamentar 
exclusivamente à sua consciência induziria ao caos e à indisciplina, com desrespeito também das 
normas legais, inclusive as constitucionais. 
Parecer:   
   Pela aprovação, suprimindo-se o dispositivo. 
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   EMENDA:16387 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o, do art. 109. 
Justificativa 
A imunidade parlamentar é garantia do povo e não do deputado. 
Nossa longa experiência parlamentar permite afirmar que, inúmeras vezes, sofre o político, 
principalmente se de oposição, pressões do poder. 
Nossa história registra, às vésperas de eleições, acusações infundadas, indiciamentos sem justa 
causa. 
É justo que o parlamentar seja tratado como qualquer do povo, mas não é justo que se criem novas 
condições que possam lhe criar tensões e angústias. 
A prescrição é o perdão pelo decurso do tempo, é o esquecimento de fatos há muito ocorridos. 
A solução da Constituição de 1946 era bem melhor que a atualmente proposta. 
Se a imunidade é garantia do povo, não pode o parlamentar ser, após, mais severamente tratado se 
não teve culpa nenhuma pelo retardo. 
O parágrafo segundo ainda geraria para o parlamentar fortes motivos para lutar pela sua reeleição. 
Maior o sofrimento e maior a angústia quando o parlamentar tiver sido injustamente indiciado.  
Não reeleito, se de oposição, maiores pressões poderá sofrer do poder. 
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:16749 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Art. 109 mais um parágrafo, o de número 9o., com a seguinte redação:  
"§ 9o. Estendem-se aos Vereadores as prerrogativas constantes do Caput e §§ deste artigo." 
Justificativa 
A Constituição vigente, mesmo sendo fruto de um regime militar autoritário e cruel, contempla em seu 
art. 32 e parágrafos, o direito à imunidade parlamentar aos Deputados e Senadores, 
As Constituições estaduais, adotando o princípio da isonomia, estenderam tal direito aos Deputados 
Estaduais. 
Nada mais justo do que o princípio constitucional da imunidade parlamentar seja, também, estendido 
aos Vereadores de todo o Brasil, uma vez que eles, parlamentares como os Deputados Federais, os 
Senadores e os Deputados Estaduais, enfrentam os mesmos problemas que estes ao terem que 
defender seus pontos de vista, seus projetos e seus munícipes, muitas vezes em condições mais 
adversas que as enfrentadas por seus colegas de instâncias superiores. 
Além disso, o Vereador vive, no quotidiano, os dramas de seus eleitores, sempre às voltas com 
problemas de toda sorte, que vão desde os percalços nas áreas da saúde, de educação, de 
transportes, de segurança, etc., até as do Poder Judiciário, onde os atritos com os detentores do 
poder são muitas vezes, inevitáveis. 
Já assistimos, muitas vezes, Vereadores serem ameaçados de prisão por truculentos subdelegados 
de polícia ou por Juízes arbitrários.   Quantas vezes, combativos Vereadores foram cerceados em 
sua nobre missão de defesa do patrimônio público; quantas vezes, Vereadores de todo o Brasil foram 
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humilhados e coagidos em seu sagrado direito de falar, de protestar e de defender causas justas pela 
simples razão de não possuírem imunidades para o exercício de seu mandato popular. 
É hora, ilustre Relator, de se fazer justiça a esses abnegados companheiros nossos, parlamentares 
como nós, concedendo-lhes o legítimo direito à imunidade parlamentar, tantas vezes pleiteado e 
sempre negado pela ditadura que caiu.   
Nossa proposta visa abrir uma oportunidade em favor de todos os Vereadores brasileiros, cujo 
número deve alcançar a cada dos 40 mil.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:17574 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Dê-se nova redação ao Capítulo I ("Do Legislativo) do Título V:  
"CAPÍTULO I - DO LEGISLATIVO  
 [...] 
Art. 102. Os Deputados são invioláveis no exercício do mandato popular por suas opiniões,  
palavras e votos.  
Art. 103. Desde a expedição do diploma e até a inauguração da legislatura seguinte, os membros  
do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem  
processados criminalmente, sem prévia licença de seus pares, concedida em votação secreta.  
§ 1o. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de  
48 (quarenta e oito) horas, ao Congresso Nacional, para que resolva sobre a prisão.  
§ 2o. Os Deputados são processados, nos crimes comuns, perante o Superior Tribunal de  
Justiça, e, nos crimes políticos, perante o Tribunal Constitucional.  
[...] 
Justificativa 
Trata-se de consagrar constitucionalmente a figura de um Congresso Nacional com força e 
representatividade para assegurar a soberania dos interesses da sociedade brasileira na condução 
da vida política e econômica do País. 
Parecer:   
   A matéria objeto da emenda será reexaminada com vistas à formulação do Substitutivo, daí nosso 
parecer pela sua aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:18690 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23 do Regimento interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO a 
seguinte  
redação:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO 
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[...]  
SEÇÃO V  
DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES  
Art. 54 - Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.  
§ 1o. - Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser  
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia 
licença de sua Casa.  
§ 2o. - O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a  
prescrição, enquanto durar o mandato.  
§ 3o. - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de  
vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria dos seus membros,  
resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa.  
§ 4o. - Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal  
Federal.  
§ 5o. - Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações  
recebidas ou prestadas durante o exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram  
ou deles receberam informações.  
§ 6o. - A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda  
que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.  
§ 7o. - Os Deputados e Senadores estão, em suas opiniões, palavras e votos, vinculados  
exclusivamente à sua consciência.  
Justificativa 
A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados. 
 [...] 
(Obs: a numeração sequencial dos dispositivos propostos não correspondem à do Projeto). 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:19344 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se o artigo "os" antes da palavra  
"Senadores" no § 6o. do art. 109. 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:19351 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se a palavra "dos" antes de "Senadores" no § 5o. do art. 109. 
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Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:19390 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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 IV  
DOS DEPUTADOS E SENADORES  
Art. 62 - Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos e,  
desde a expedição do diploma, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável,  
nem processados criminalmente, sem a prévia licença de sua Câmara.  
§ 1o. - O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a  
prescrição, enquanto durar o mandato.  
§ 2o. - Os Regimentos Internos disciplinarão os pedidos de licença para processo, formação de  
culpa, testemunho de parlamentar, requisição pelo Judiciário, sigilo de informações à Justiça,  
tomada a deliberação por voto secreto da maioria.  
§ 3o. - A incorporação às Forças Armadas, de Deputados e Senadores, embora militares, dependerá  
de prévia licença da Câmara respectiva.  
§ 4o. - Os Deputados e Senadores estão, em suas opiniões, palavras e votos, vinculados  
exclusivamente a sua consciência.  
§ 5o. - Os Regimentos Internos das duas Casas disporão, igualmente, sobre o condicionamento de  
exercício de funções não parlamentares pelos membros das respectivas Casas, disciplinadas  
a suspensão e perda do mandato, dentre outros, nos seguintes casos:  
a) assinatura de contratos com pessoas jurídicas de direito público e da administração  
indireta, municipal, estadual ou federal, salvo se o contrato obedecer as normas uniformes;  
b) aceitação de cargos e empregos remunerados ou de que sejam demissíveis "ad nutum";  
c) patrocínio de causas de entidades previstas na alínea "a", ou de direção de empresas  
que gozem de favor decorrente de contrato com aquelas;  
d) exercício de outro cargo eletivo, afora os previstos nesta Constituição.  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:19833 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Acrescente-se o artigo "os" antes da palavra  
"Senadores" no § 8o. do art. 109. 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Os objetivos perseguidos pela Emenda conflitam com a orientação adotada pelo Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:20035 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 109 pelo seguinte:  
Art. 109 - Os parlamentares gozarão de imunidade durante o exercício de seus mandatos,  
não podendo ser presos nem processados, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável,  
hipótese em que serão os autores enviados à respectiva Câmara, no prazo de 12 horas, para que  
resolva sobre o prosseguimento ou sustação do processo.  
Parágrafo Único - As imunidades dos Vereadores vigoram nos respectivos municípios, a  
dos Deputados Estaduais no Estado e a dos Deputados e Senadores em toda a União. 
Justificativa 
A emenda disciplina, segundo os preceitos e princípios do sistema representativo, as unidades 
parlamentares dos Senadores e Deputados, Deputados Estaduais e Vereadores. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:20312 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se o artigo "os" antes da palavra  
"Senadores" no "caput" do art. 109. 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:20372 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se o artigo "os" antes da palavra  
"Senadores" no § 4o. do art. 109. 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. 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 V  
Dos Deputados e Senadores  
Art. 52 - Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.  
§ 1o. - Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser  
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia 
licença de sua Câmara.  
§ 2o. - O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a  
prescrição, enquanto durar o mandato.  
§ 3o. - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de  
vinte e quatro horas, à Câmara respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria dos seus  
membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não, a formação da culpa.  
§ 4o. - os deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal  
Federal;  
[...] 
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 detecte, 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 bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o teto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minúcias 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 descobri-Ihe o brilho. 
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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 fio filosófico nas raízes 
tradicionais de nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   EMENDA:20527 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo II do Título VI  
Do Estado de Sítio  
Substitua-se o texto constante do capítulo II do título VI do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título VI  
Capítulo II  
Do Estado de Sítio  
[...] 
Art. 105 - Decretado o estado de sítio, com fundamento no artigo anterior, só se poderão tomar  
contra as pessoas as seguintes medidas:  
I - Obrigação de permanência em localidade determinada;  
II - Detenção em edifício não destinado a réus e detentos de crimes comuns;  
III - Restrições objetivas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à  
prestação de informações e à liberação de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;  
IV - Suspensão da garantia de liberdade de reunião;  
V - Busca e apreensão em domicílio;  
VI - Intervenção nas empresas dos serviços públicos.  
§ 1o. - Não se inclui nas restrições do item III deste artigo a difusão do pronunciamento de  
parlamentares efetuados em suas respectivas Casas Legislativas, desde que liberados por suas 
Mesas.  
§ 2o. - As imunidades dos membros do Congresso Nacional substituirão durante o estado  
de sítio, todavia, poderão ser suspensas mediante o voto de dois terços dos respectivos membros da  
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, as do deputado ou senador cujos atos, fora do recinto 
do Congresso, sejam manifestadamente incompatíveis com a execução do estado de sítio após sua  
aprovação.  
§ 3o. - O estado de sítio não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado,  
de cada vez, por prazo superior. Poderá, entretanto, ser decretado por todo tempo em que  
perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira.  
§ 4o. - O Congresso nacional, através de sua Mesa, ouvidos os líderes partidários, designará  
comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das 
medidas  
previstas nos capítulos referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.  
§ 5o. - Todos os atos praticados com inobservância deste capítulo e das normas dele  
consequentes, estarão sob a jurisdição permanente do Poder Judiciário, inclusive em relação aos 
que venham a atingir o direito à vida, à integridade e identidade pessoais, a liberdade de consciência 
e religião.  
§ 6o. - Expirado o estado de sítio, cessarão os seus efeitos, sem prejuízo das  
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responsabilidades pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.  
§ 7o. - As medidas aplicadas na vigência do estado de sítio serão, logo que o mesmo termine,  
relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação  
e justificação das providências adotadas, indicando nominalmente os atingidos e as  
restrições aplicadas. 
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 detecte, 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 bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o teto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minúcias 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 descobri-Ihe 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 fio filosófico nas raízes 
tradicionais de nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   Apesar de serem excelentes as sugestões contidas na Emenda do ilustre constituinte, e terem sido 
elaboradas com exímia técnica legislativa somos levados a rejeitar a proposição porque contraria 
orientação contida nas propostas já aprovadas.  
Pela Rejeição. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21068 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao parágrafo 1o. do art. 84 a seguinte redação:  
§ 1o. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser  
presos, salvo em flagrante de crime comum, nem processados criminalmente sem prévia licença de  
sua Casa, salvo em relação a fatos praticados anteriormente. 
Justificativa 
Deseja-se que as imunidades parlamentares não sejam estendidas para os crimes comuns. 
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 
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Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21142 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FARIAS (PMB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do Artigo 84, do Substitutivo, a seguinte redação:  
Art. 84. ....................................  
............................................  
§ 5o. - As prerrogativas processuais dos Deputados e Senadores arrolados como testemunhas  
não subsistirão se deixarem de atender, sem justa causa, no prazo de trinta dias, ao convite  
judicial para depor, podendo responder as formulações por escrito. 
Justificativa 
O depoimento de parlamentares, quando arrolados como testemunhas, por vezes é indispensável ao 
esclarecimento de pontos relevantes dos processos judiciais. 
Nesse tocante, como a contribuição do parlamentar evidencia-se de magna importância para a 
aplicação justa da lei, cabe-lhe desvestir-se, ad causam, das prerrogativas processuais que lhe são 
inerentes. 
Ao mesmo tempo, deve ser-lhe facultado apresentar seu depoimento por escrito, a fim de que o 
mesmo reflita equilíbrio e o senso do justo que deve ser apanágio de todo aquele que ocupa tão 
magna função de Deputado ou Senador. 
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21475 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA (substitutiva) Título V - Capítulo I  
Seção V  
Substitua-se, no § 1o. do art. 84, a expressão "sem prévia licença de sua Casa" pela  
expressão "sem prévia licença aprovada pela maioria absoluta de sua Casa." 
Justificativa 
O art. 81 do Projeto estabelece que “salvo disposição Constitucional em contrário, as deliberações de 
cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria de votos, presentes a maioria de seus 
membros” (melhorou a redação do art. 106 do Projeto anterior). 
Assim, na prática, bastariam, apenas, vinte e seis por cento dos membros da Casa para conceder a 
licença o que, positivamente, é inaceitável. 
A emenda exige o quórum qualificado, sob pena de incidência do art. 81. 
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
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também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21764 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Acrescentar ao artigo 84, Seção V, Capítulo I, título V, do Substitutivo do Relator ao Projeto  
de Constituição, o seguinte parágrafo:  
§ 8o. - A imunidade parlamentar conferida aos membros do Congresso Nacional será estendida aos  
Deputados Estaduais e Vereadores, nos limites de sua jurisdição, desde a expedição dos respectivos  
diplomas até o término dos seus mandatos. 
Justificativa 
Entendemos que a responsabilidade é a mesma. Tanto faz o Deputado Federal, o Senador, o 
Deputado Estadual e o Vereador. Todos estão sujeitos aos mesmos percalços e dificuldades no 
exercício de seus mandatos, diferenciado quanto ao universo em que se desenvolve, todavia, igual 
no que diz respeito à importância a repercussão. Daí a necessidade de proteção uniforme. Nem mais, 
nem menos: o mesmo tratamento ao desempenho do Senador, Deputado Federal, Deputado 
Estadual e Vereador. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:23261 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 84 § 1o. a seguinte redação:  
Art. 84 ............................ 
§ 1o. - Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser  
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia 
licença de sua casa. 
Justificativa 
A imunidade processual tem que incidir sobre fatos anteriores especialmente quando se consideram 
as exacerbações comuns que, com frequência, marcam o clima das campanhas eleitorais. 
Ademais, com a regra da suspensão da prescrição prevista no § 2º do mesmo art. 84, conjugar-se-ão 
o interesse da justiça, com o da intangibilidade do Poder Legislativo. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda, com a modificação proposta ao parágrafo 1o. do art. 84, que a imunidade 
processual dos membros do Congresso Nacional incida também sobre fatos praticados anteriormente 
à expedição dos diplomas.  
A redação original nos parece ser a que melhor convém no caso brasileiro.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:23891 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
- Substitutivo do Relator -  
Acrescentar ao art. 84 a expressão:  
" onde quer que se manifestem." 
Justificativa 
A imunidade material e processual têm que ser autorizada sem restrições. É que o Deputado e o 
Senador exercem seus mandatos, e, como tal atuam fora dos limites da Casa Legislativa, onde 
emitem suas opiniões. 
Muitos casos há em que fica a dúvida sobre a atividade Parlamentar em comícios, atos públicos e 
entrevistas. 
Cumpre, pois, deixar clara a imunidade no uso pleno do mandato, enquanto o Parlamentar emite 
opiniões. 
Parecer:   
   Quando o projeto quis restringir o âmbito da inviolabilidade parlamentar, o fez de forma categórica 
como no item II do art. 41. Desse modo, não vemos motivo para tornar expressa a amplitude das 
prerrogativas dos Deputados e Senadores previstas no caput do art. 84. 
 
 
     EMENDA:24267 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: VI do Substitutivo do Relator  
O Título VI do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"Título VI  
Da Defesa e das Instituições  
[...] 
Capítulo II  
Do Estado de Sítio  
Art. 137. O Presidente da República pode, ouvido o Conselho da República, solicitar ao  
Congresso Nacional a decretação do Estado de Sítio nos casos de:  
I - comoção grave de repercussão nacional ou fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada  
de Estado de Defesa;  
II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.  
§ 1o. O Presidente da República, ao solicitar a decretação do Estado de Sítio relatará os  
motivos determinantes do pedido, devendo decidir por maioria absoluta e quando necessário 
autorizar a prorrogação da medida.  
§ 2o. O decreto do Estado de Sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução  
e as garantias constitucionais cujo exercício ficará suspenso; após sua publicação, o Presidente  
da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.  
§ 3o. A decretação do Estado de Sítio pelo Presidente da República, no intervalo das sessões  
legislativas, obedecerá às normas deste capítulo.  
§ 4o. Na hipótese do parágrafo anterior, o Presidente do Senado da República, de imediato e  
extraordinariamente, convocará o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a  
fim de apreciar o Ato do Presidente da República, permanecendo o Congresso Nacional em 
funcionamento até o término das medidas coercitivas.  
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§ 5o. Decretado o Estado de Sítio, com fundamento no item I, só se poderão tomar contra  
as pessoas as seguintes medidas:  
a) obrigação de permanência em localidade determinada;  
b) detenção obrigatória em edifício não destinado a réus e detentos de crimes comuns;  
c) restrições objetivas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações, à  
prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;  
d) suspensão da garantia de liberdade de reunião;  
e) busca e apreensão em domicílio;  
f) intervenção nas Empresas de Serviços Públicos;  
g) requisição de bens.  
§ 6o. Não se inclui nas restrições da alínea "c" a difusão de pronunciamento de parlamentares  
efetuados em suas respectivas Casas Legislativas, desde que liberados por suas Mesas.  
§ 7o. O Estado de Sítio, nos casos do item I, não poderá ser decretado por mais de trinta dias,  
nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior.  
Nos casos do item II poderá ser decretado por todo o tempo em que perdurar a guerra ou agressão  
armada estrangeira.  
§ 8o. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o Estado de Sítio;  
todavia, poderão ser suspensas mediante o voto de dois terços dos respectivos membros da Câmara  
Federal ou do Senado da República, as do Deputado ou Senador cujos atos, fora do recinto do  
Congresso, sejam manifestamente incompatíveis com a execução do Estado de Sítio, após sua 
aprovação.  
§ 9o. O Congresso Nacional, através de sua Mesa, ouvidos os líderes partidários, designará  
Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das 
medidas  
previstas nos capítulos referentes ao Estado de Defesa e ao Estado de Sítio.  
§ 10. Todos os atos praticados com inobservância deste capítulo e das normas dele  
consequentes estarão sob a jurisdição permanente do Judiciário, inclusive em relação aos que 
venham a atingir o direito à vida, à integridade e identidade pessoais, a liberdade de consciência e  
religião.  
§ 11. Expirado o Estado de Sítio, cessarão os seus efeitos, sem prejuízo das  
responsabilidades pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.  
§ 12. As medidas aplicadas na vigência do Estado de Sítio serão, logo que o mesmo termine,  
relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação  
e justificação das providências adotadas, indicando nominalmente os atingidos e as  
restrições aplicadas.  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   De autoria do Constituinte Siqueira Campos, a presente Emenda trata da Defesa do Estado e das 
Instituições Democráticas, inscrevendo-se, pois, no Título VI do Substitutivo.  
A inexistência de um texto justificativo impediu examinar a real dimensão da Emenda, pelo 
entendimento direto das intenções do autor. De um modo geral, o Deputado Siqueira 
Campos acompanhou de perto o texto que lhe serviu de base, inovando em alguns aspectos. O 
primeiro deles foi o de o Presidente da República nos casos de decretação do estado de defesa ou 
do estado de sítio. Acatada a sugestão, acreditamos cessarem em grande parte as atribuições do 
Conselho de Defesa Nacional, o que não nos parece de todo lógico. A proposta contida no parágrafo 
8o. está intrinsecamente contida no parágrafo 1o.do artigo 182 do Substitutivo. Não acreditamos que 
caiba apenas a uma Comissão do Congresso Nacional fiscalizar a execução das medidas, mas a 
todos seus membros julgamos desnecessária a explicação no texto constitucional do enunciado no 
parágrafo 10 do art.13. Quanto à destinação das Forças Armadas, não há modificação do texto do 
Substitutivo. No que diz respeito à Segurança Pública, a enumeração das competências dos órgãos e 
instituições a ela destinados não são pertinentes ao texto constitucional. Pela aprovação, nos termos 
do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:24771 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do § 1o. do artigo 84 a sua parte final "salvo em relação a fatos praticados  
anteriormente" passando a ter a seguinte redação:  
"§ 1o. - Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser  
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia 
licença de sua Casa." 
Justificativa 
A imunidade dos parlamentares não é privilégio, mas prerrogativa. 
Não é benefício de interesse pessoal, mas de ordem pública. Não objetiva proteger o deputado, mas 
a representação da qual ele é titular. 
Deve o mandatário do povo gozar de inviolabilidade irrestrita, ainda no que concerne a acusações 
que se fundamentam ou pretendam se fundamentar em fatos pretéritos. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda a supressão, ao final do § 1o. do art. 84, da expressão "salvo em relação a fatos 
praticados anteriormente".  
Alega o nobre Autor da Emenda que o parlamentar deve gozar de inviolabilidade irrestrita atingindo 
mesmo os fatos pretéritos que impliquem em acusações contra o detentor do mandato.  
Exatamente porque as imunidades parlamentares constituem prerrogativas da Instituição e não dos 
seus membros é que as Constituições a consagram, e justamente para que prevenindo perseguições 
injustas, tenha o Representante o direito de livremente exercitar o mandato recebido. Por esta razão 
não há por que seja retirado da vala comum dos cidadãos em geral aquele que, anteriormente à 
outorga da representação popular, tenha praticado qualquer ato penalmente sancionável. E é 
por esta razão que a ressalva final do artigo se impõe, sendo injustificável sua eliminação.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25547 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 1o. do art. 84 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 84 ....................................  
............................................  
§ 1o. Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, os membros do  
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem  
processados criminalmente sem prévia licença de sua Casa." 
Justificativa 
É necessário fixar o período da imunidade. No parágrafo apresentado pelo Relator, não há fixação do 
término dessa prerrogativa, apenas, do início. A emenda que ora apresentamos corrige tal falha. 
Além disso, a ressalva prevista no original é inconveniente, bastando para tanto destacarmos o caso 
da reeleição, isto é, na hipótese de o parlamentar cometer um ato tipificado como crime durante o 
mandato. Em se reelegendo, portanto, no exercício de outro mandato, com outra diplomação estaria 
ele sujeito a ser processado sem autorização de sua respectiva casa? Sem dúvida, a ressalva original 
contraria a razão. 
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Por outro lado, os membros do Legislativa devem ter prerrogativas equivalentes às dos do Executivo 
e Judiciário, sendo certo que o Presidente da República, para ser processado por crime comum, deve 
ter autorização, pelo voto qualificado, de dois terços dos membros da câmara Federal. 
Nesse caso, não previu o Relator ressalva alguma para fatos praticados anteriormente ao seu 
mandato. 
Parecer:   
   As preocupações do ilustre Autor, no que tange à inteligência do parágrafo 1o do art. 84, não 
procedem. Após o término do mandato, se não for reeleito, o parlamentar deixará de ser membro do 
Congresso Nacional, perdendo as prerrogativas constitucionais. Se reeleito, não haverá prescrição 
para o crime enquanto durar o mandato (art. 83, parágrafo 2), donde continuar com a prerrogativa 
que lhe foi assegurada no mandato imediatamente anterior. 
 
   
   EMENDA:25630 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   No § 3o. do art. 84 substitua-se "voto secreto da maioria dos seus membros" por "voto  
secreto da maioria absoluta dos seus membros". 
Justificativa 
Matéria de tamanha envergadura não pode ser resolvida por eventual minoria. 
Parecer:   
   Julgamos aconselhável a manutenção da alternativa já adotada no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:26686 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Supressiva.  
Renumere-se o artigo 84 do substitutivo para 77 e suprima-se o seu § 4o. renumerando os  
seguintes. 
Justificativa 
A supressão ao § 4º se faz necessária uma vez que na Seção II, do Supremo Tribunal Federal, já 
está prevista a competência daquela egrégia corte. 
Parecer:   
   As pretensões do eminente Constituinte, conflitam substancialmente com o entendimento do que se 
elaborou no texto do Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da presente Emenda. 
 
   
   EMENDA:26694 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
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Texto:   
   Emenda modificativa  
Renumere-se o art. 92 do substitutivo para 84 e suprima-se o inciso II do seu § 4o. 
Justificativa 
A supressão sugerida ao inciso II, do § 4º, também decorre na nossa posição contrária à adoção do 
parlamentarismo. O ilustre relator, aliás, propõe aqui uma decisão drástica uma vez que pretende que 
“não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o sistema parlamentar do 
governo”. 
Parecer:   
   A renumeração pretendida pelo nobre Constituinte não cabe ao texto, vez que os assuntos dos dois 
artigos (84 e 92) são diversos, ou seja, tratam de assuntos diferentes.  
Por outro lado, a supressão do inciso preterido conflita com a sistemática do Substitutivo.  
Assim, pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:26893 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo, do Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE  
GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO 
[...]  
SEÇÃO V  
DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES  
Art. 109. Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.  
§ 1o. - Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser  
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia 
licença de sua Casa.  
§ 2o. - O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a  
prescrição, enquanto durar o mandato.  
§ 3o. - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de  
vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria dos seus membros,  
resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa.  
§ 4o. Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal  
Federal.  
§ 5o. As prerrogativas processuais dos Deputados e Senadores arrolados como testemunhas  
não substituirão se deixarem de atender, sem justa causa, no prazo de trinta dias ao convite  
judicial.  
§ 6o. - Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações  
recebidas ou prestadas durante o exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes  
confiarem ou deles receberem informações.  
§ 7o. - A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda  
que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.  
§ 8o. - Os Deputados e Senadores estão, em suas opiniões, palavras e votos, vinculados  
exclusivamente à sua consciência.  
[...] 
Justificativa 
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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 Sistema de Governo, do projeto de Constituição. 
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora. 
É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capitulo do Poder Legislativo. 
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional brasileiro, 
no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e mais dotado de 
recursos para as funções de legislar e fiscalizar. 
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é 
mais uma 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:27562 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 188  
O Art. 188 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 188 - As imunidades dos membros do Congresso nacional subsistirão durante o Estado de  
Sítio, ficando garantida a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetivados em  
suas respectivas Casas Legislativas. 
Justificativa 
Num regime democrático, mesmo durante o Estado de Sítio, as imunidades dos membros do 
Congresso Nacional devem ser preservadas. Não justifica o contrário. 
Parecer:   
   A Emenda visa a modificar a redação do artigo 188, que trata das restrições às imunidades 
parlamentares, durante a vigência do Estado de Sítio.  
Opinamos pelo texto do Substitutivo, face à excepcionalidade do Estado de Sítio, resguardados, 
todavia, a autonomia do Congresso Nacional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28013 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   No § 3o. do art. 84, substitua-se maioria de seus membros por maioria absoluta de seus membros. 
Justificativa 
Esta matéria é da maior importância e não pode ficar decidida pelo voto de uma minoria eventual. É 
preciso que a casa, por maioria absoluta, se pronuncie. É oportuno lembrar que a imunidade não é 
prerrogativa pessoal, mas atributo da instituição. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 65  

 

Parecer:   
   A emenda pretende estabelecer quórum qualificado para deliberação das duas Casas do 
Congresso Nacional sobre a prisão de Deputados e Senadores, em caso de crime inafiançável.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28021 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, no § 1o. do art. 84, sua expressão final "salvo em relação a fatos  
praticados anteriormente". 
Justificativa 
A imunidade parlamentar há de ser ampla. Não pode depender de fatos praticados anteriormente ao 
mandato. Seria como se fosse mantida uma espada de Dámocles sobre a atuação do Deputado ou 
Senador. Por isso mesmo, para evitar que fatos praticados anteriormente possam ficar impunes, o 
próprio projeto suspende a prescrição enquanto durar o mandato. 
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:28083 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 188, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 188 - as imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o Estado de  
Sítio, podendo, todavia, ser suspensas, na forma estabelecida, respectivamente, pelo Regimento  
Interno da Câmara Federal ou do Senado da República, conforme a suspensão se aplique a  
Deputado ou a Senador." 
Justificativa 
Estabelecida a regra geral da imunidade de Deputados e Senadores, consideramos que as exceções 
devam constituir matéria própria de legislação interna das Casas a que pertençam os parlamentares. 
Assim sendo, julgamos que não cabe à Constituição estabelecer os procedimentos pelos quais os 
parlamentares irão julgar seus pares, motivo pelo qual propomos a nova redação ao Art. 188. 
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação ao art. 188.  
Entendemos melhor a redação dada no Substitutivo sob exame, pois a relevância da matéria 
recomenda o detalhamento do processo legislativo no texto constitucional.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:28578 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se o artigo "os" antes da palavra "Senadores" no § 6o. do art. 84. 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:28694 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No.  
Acrescente-se o artigo "os" antes da palavra "Senadores" no "caput" dos arts. 84 e 85: 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   A emenda cuida tão-somente da parte redacional do dispositivo.  
Entendemos que ainda não é o momento oportuno para tratar-se desse aspecto, que será levado na 
devida conta por ocasião da redação final do texto.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:28696 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se a palavra "dos" antes de "Senadores" no § 5o. do art. 84. 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   A emenda cuida tão-somente da parte redacional do dispositivo.  
Entendemos que ainda não é o momento oportuno para tratar-se desse aspecto, que será levado na 
devida conta por ocasião da redação final do texto.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:28698 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No  
Dê-se ao § 5o. do art. 84 a seguinte redação:  
art. 84 - ........................... 
§ 5o. - As prerrogativas processuais dos Deputados e dos Senadores arrolados como  
testemunhas não subsistirão se deixarem de atender, sem justa causa no prazo de trinta dias,  
ao convite judicial. 
Justificativa 
Aprimoramento da redação, com a inserção da palavra “dos” antes da palavra “Senadores”. 
Parecer:   
   A emenda cuida tão-somente da parte redacional do dispositivo.  
Entendemos que ainda não é o momento oportuno para tratar-se desse aspecto, que será levado na 
devida conta por ocasião da redação final do texto.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:28700 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se o artigo "os" antes da palavra "Senadores" no § 4o. do art. 84. 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   A emenda cuida tão-somente da parte redacional do dispositivo.  
Entendemos que ainda não é o momento oportuno para tratar-se desse aspecto, que será levado na 
devida conta por ocasião da redação final do texto.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:28701 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se o artigo "os" antes da palavra "Senadores" no "caput" do art. 84. 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   A emenda cuida tão-somente da parte redacional do dispositivo.  
Entendemos que ainda não é o momento oportuno para tratar-se desse aspecto, que será levado na 
devida conta por ocasião da redação final do texto.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:28706 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Dê-se ao § 7o. do art. 84 a seguinte redação:  
Art. 84 - § 7o. A incorporação às Forças Armadas de Deputados e de Senadores, embora  
militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença prévia da Casa respectiva. 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   A emenda cuida tão-somente da parte redacional do dispositivo.  
Entendemos que ainda não é o momento oportuno para tratar-se desse aspecto, que será levado na 
devida conta por ocasião da redação final do texto.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:29678 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   SUPRESSIVA  
Suprima-se do artigo 84, os parágrafos 5o. e 6o. 
Justificativa 
Trata-se, positivamente, de matéria que deve ser deixada ao Regimento, como expressão da 
confiança do Constituinte em seu próprio colegiado. 
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:30032 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Poder Legislativo  
[...] 
Art. Os Deputados e Senadores são invioláveis, no exercício do mandato, por  
opiniões, palavras e votos que houverem manifestado no desempenho do seu cargo.  
§ 1o. Desde a expedição do diploma até a inauguração da Legislatura seguinte, os membros do  
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável ou decreto  
judicial de prisão civil.  
§ 2o. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de  
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quarenta e oito horas, à Câmara respectiva, para que resolva sobre a prisão.  
§ 3o. Os Deputados e Senadores não poderão ser processados, criminalmente, sem prévia licença  
de sua Câmara, salvo nos delitos contra honra.  
§ 4o. Se a Câmara respectiva não se pronunciar sobre o pedido, dentro de quarenta  
dias, contados de seu recebimento, ter-se-á como concedida a licença.  
§ 5o. A concessão de licença não impedirá, nas infrações penais, imputáveis a Deputados e  
Senadores, que a Câmara respectiva, por maioria absoluta, suspenda, a qualquer momento, por  
iniciativa da Mesa, o processo instaurado.  
§ 6o. A denegação de licença e a sustação do processo criminal implicam suspensão da prescrição  
penal.  
§ 7o. Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal  
Federal.  
§ 8o. Não perde a imunidade o congressista nomeado Ministro de Estado.  
§ 9o. A imunidade concedida a deputados estaduais, restrita aos limites territoriais do  
Estado, só pode ser invocada em face das autoridades judiciais locais.  
§ 10. Os vereadores às Câmaras Municipais somente gozarão de imunidade na esfera penal,  
observada a restrição prevista no parágrafo anterior, se assim o dispuser a Constituição  
Estadual.  
§ 11. As imunidades de que trata este artigo são extensivas ao suplente imediato do parlamentar  
em exercício.  
§ 12. As prerrogativas processuais dos Senadores e Deputados, arrolados como testemunhas,  
não subsistirão, se deixarem eles de atender, sem justa causa, no prazo de trinta dias, ao convite  
judicial.  
[...] 
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:30168 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o parágrafo 5o. do Art. 84 do Substitutivo. 
Justificativa 
Trata-se de perigoso precedente de quebra da imunidade parlamentar, que poderia ser utilizado, para 
coibir a independência do Poder Legislativo. 
Parecer:   
   Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:30992 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
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Texto:   
   Suprima-se, no § 1o. do art. 84, a seguinte expressão final: "salvo em relação a fatos  
praticados anteriormente". 
Justificativa 
A imunidade pertence à Casa Legislativa e não ao parlamentar, conforme doutrina unânime. Tanto 
que, mesmo querendo, o parlamentar não pode se desfazer dela para enfrentar um julgamento 
judicial. 
Os fatos praticados anteriormente à expedição do diploma devem ser apurados, ou terem o seu 
processo e julgamento prosseguidos, quando terminar o mandato. Tanto que, para isso a norma do 
subsequente § 2º do art. 48 faz interromper a prescrição penal. 
 Não podemos permitir essa restrição ao exercício do mandato. Temos de resguardar as imunidades 
como o maior apanágio democrático da liberdade das Casas do Parlamento. 
Parecer:   
   O art. 84, § 1o., trata da imunidade parlamentar à prisão, salvo em flagrante crime inafiançável, bem 
assim da imunidade processual, ressalvados os fatos praticados anteriormente. A Emenda pretende 
suprimir a última ressalva, com o que não concordamos, a fim de que o mandato parlamentar 
não constitua um abrigo à impunidade de criminosos.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30993 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   No § 3o. do art. 84, substitua-se "maioria de seus membros" por "maioria absoluta de seus  
membros" 
Justificativa 
A matéria é da maior importância e diz respeito, muito de perto, com a própria liberdade do Poder 
Legislativo. Assim, é imperioso que a decisão seja tomada pela maioria absoluta da Casa a que 
pertencer o parlamentar. Se assim não for, poderiam ser encontradas maiorias eventuais que 
conduzissem a um julgamento parcial. 
Parecer:   
   A alteração preconizada pela Emenda ao § 3o. do art. 84 é inaceitável por dificultar sobremaneira a 
prisão ou a formação de culpa nos casos de crimes inafiançáveis, com flagrante. Pelo não 
acolhimento. 
 
 
   EMENDA:31178 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 188 esta redação:  
Art. 188 - As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o Estado  
de Sítio somente podendo ser suspensas pelo voto de dois terços da Casa respectiva quando os 
atos, por eles praticados, fora do recinto do Congresso, sejam manifestamente incompatíveis com a 
execução do Estado de Sítio, após sua aprovação. 
Justificativa 
Emenda de técnica legislativa, melhorando a redação do projeto. 
Parecer:   
   A Emenda busca formular nova redação para o artigo 188 do Substitutivo sob exame.  
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Cuidadosamente analisada, reputamos oportuno o seu acolhimento por ocasião da realização dos 
trabalhos de redação final.  
Pela rejeição. 
 
 
EMENDA:32120 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Substituir, no parágrafo 6o. do art. 84, o pronome simples - "lhes" pelo composto: "lh'as" 
Justificativa 
O verbo confiar tem aí uma função bitransitiva: cumpre dizer o que foi confiado, por alguém, aos 
Deputados ou Senadores: no caso, as “informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do 
mandato”. 
Parecer:   
   Realmente a substituição do pronome simples pelo composto enriquecerá o vernáculo do texto.  
Assim, pelo seu acolhimento. 
 
   
   EMENDA:32431 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 84  
No Art. 84 suprima-se o § 4o. 
Justificativa 
As Constituições brasileiras, com exceção da Carta de 1967-1969, todas elas submetiam o 
parlamentar a julgamento judicial sem privilégio, pelo juiz comum. 
Essas duas Cartas votadas nos governos militares é que criaram a figura do julgamento do 
parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal. O que significa um privilégio que, na prática, resulta em 
malefício para o congressista, e constrangimento para os membros da mais Alta Corte do País. 
É malefício para o parlamentar porque se, uma vez condenado, fica ele sem condições de recorrer, 
porque não há outra instância acima do Supremo Tribunal Federal para fazer a revisão da decisão 
judicial. É elemento constrangedor para o Supremo Tribunal Federal, porque submete um titular do 
Poder a julgamento de outro titular, de uma forma direta, o que cria certos conflitos desnecessários 
no relacionamento dos Poderes. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda contraria definição consolidada do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:32997 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivos Emendados: Capítulo I, Seções I e II, Artigos 182 a 188.  
ESTADO DE SITIO  
[...] 
Art. 187 - A Atividade e as imunidades parlamentares de membros do Congresso Nacional  
poderão ser suspensas por deliberação de dois terços dos votos dos congressistas.  
[...] 
Justificativa 
Como forma de garantia do Estado Democrático, deve ser incluso na nova Constituição o Estado de 
Sítio. Advogar a sua abolição seria cair num romantismo sem sentido e deslocado da complexa 
realidade política brasileira. Entretanto, é importante, além de extremamente necessário, revolucionar 
os parâmetros desse Estado de Sítio, usado pela ditadura como instrumento de coerção das 
liberdades públicas. 
Diante dessa necessidade, não podemos permitir que a iniciativa e o exercício do Estado de Sítio 
fiquem somente nas mãos do Executivo, prevendo ampla atuação do Congresso Nacional e a 
fiscalização do Poder Judiciário. 
Propomos, ainda, a supressão dos dispositivos que estabelecem sobre o Estado de Defesa. 
Acreditamos que o Estado de Alarme, sem ser adotada nenhuma medida de exceção na sua 
vigência, e prevendo que sua decretação exige a manifestação do Congresso Nacional, pera a 
declaração do Estado de Sítio, seja o instrumento mais adequado, política e institucionalmente. 
Parecer:   
   A Emenda propõe alterar a redação dada aos Arts. 182, 183, 184, 185, 186, 187 e 188.  
Entendemos melhor a redação dada no Substitutivo sob exame.  
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  
[...] 
Sessão II  
Do Estatuto do Parlamentar  
Art. 73. Os deputados e senadores são invioláveis no exercício do mandato por suas  
opiniões, palavras e votos.  
§ 1o. Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, os membros do  
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso,  
os autos serão remetidos, dentro de quarenta e oito horas, à Casa respectiva, para que,  
pelo voto secreto da maioria de seus membros,  
resolva sobre a prisão.  
§ 2o. A Casa respectiva, mediante voto secreto e maioria absoluta, poderá, a qualquer  
momento, sustar processo relativamente a fatos praticados após a expedição do diploma. Nessa  
hipótese, não correrá a prescrição enquanto durar o mandato.  
§ 3o. Os deputados e senadores serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal  
Federal.  
§ 4o. As prerrogativas processuais dos deputados e senadores arrolados como testemunhas  
não subsistirão se deixarem de atender, sem justa causa, no prazo de trinta dias, ao convite  
judicial.  
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§ 5o. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda  
que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.  
[...] 
Justificativa 
Oferecemos, na presente Emenda, uma proposta de Organização da União Federal, estabelecendo: 
I – a estruturação dos órgãos básicos que a integram; 
II – o relacionamento recíproco entre eles (vale dizer, o “sistema de governo”). 
Os órgãos básicos que compõem a União Federal são: 
I – o Congresso Nacional, representado o Povo Brasileiro na diversidade de suas opiniões, de seus 
interesses e de suas ideologias; 
II – a Presidência da República, a Chefia de Estado, representando o Povo Brasileiro na sua unidade 
em torno dos valores nacionais e do consenso, quanto às regras e princípios do regime democrático, 
que tornam possível a coesão da sociedade política brasileira; 
III – o Governo, órgão que, 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, dirigido superiormente pela Presidência da 
República, atuando junto ao Judiciário, para a defesa da ordem jurídica, da legalidade democrática, 
bem como dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
VI – as Forças Armadas, órgão da Administração Militar, superiormente comanda pela Presidência da 
República, voltada para sua missão Constitucional de defesa dos valores da Pátria e das regras e 
princípios da democracia. 
Quando ao relacionamento recíproco entre os órgãos (ou Sistema de Governo), propomos o 
parlamentarismo (sistema que vem sendo acolhida pelos trabalhos constituintes desde os relatórios 
das subcomissões e das comissões temáticas, até o Substitutivo do Relator), com base nos seguintes 
pontos: 
I – separação clara de atribuições entre: 

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

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

II – a responsabilidade do Governo frente à maioria parlamentar, evitando que possa subsistir 
Governo sem o consentimento da maioria; 
III – o governo composto de uma coletividade de políticos, solidariamente responsável perante o 
chefe de Estado e perante a Câmara dos Deputados. 
Anexamos ao Título V proposto, os artigos correspondentes e necessários à transição do 
presidencialismo ao parlamentarismo, para serem incorporados às disposições transitórias. 
Em síntese, a nossa preocupação com esta Emenda é chegarmos ao parlamentarismo – fórmula 
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:33368 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Capítulo I, Seção I e II, artigos 182 a 188  
Do Estado de Sítio  
[...]  
Art. 186 - O Estado de Sítio autoriza total ou parcialmente as seguintes medidas  
coercitivas, nas regiões atingidas:  
a) domicílio coacto;  
b) detenção em locais não destinados a presos comuns;  
c) busca e apreensão domiciliar, independentemente de autorização judicial;  
d) suspensão do exercício de emprego, função ou cargo público, de civis ou militares;  
e) suspensão das liberdades de reunião e de associação;  
f) uso e ocupação de bens e serviços de terceiros, em caráter temporário, com reparação  
ulterior;  
g) censura de correspondência, da imprensa e das telecomunicações.  
Parágrafo único - A atividade e as imunidades parlamentares de membros do Congresso Nacional  
poderão ser suspensas por deliberação de dois terços dos votos dos congressistas.  
[...] 
Justificativa 
Como forma de garantia do Estado Democrático, deve ser incluso na nova Constituição e Estado de 
Sítio. Advogar a sua abolição seria cair num romantismo sem sentido e deslocado da complexa 
realidade política brasileira. Entretanto, é importante, além de extremamente necessário, revolucionar 
os parâmetros desse Estado de Sítio, usado pela ditadura como instrumento de coerção das 
liberdades públicas. 
Dentro dessa linha, o Estado de Sítio se transforma, de fato, em mecanismo extremo para a defesa 
do Estado de Direito. 
Diante dessa necessidade, não podemos permitir que a iniciativa e o exercício do Estado de Sítio 
fiquem somente nas mãos do Executivo, prevendo ampla atuação do Congresso Nacional e a 
fiscalização do Poder Judiciário. 
Propomos, ainda, a supressão dos dispositivos que estabelecem sobre o Estado de Defesa. 
Acreditamos que o Estado de (ilegível) sem ser adotada nenhuma medida de exceção na sua 
vigência, e prevendo que sua decretação exige a manifestação do Congresso Nacional, para a 
declaração do Estado de Sítio, seja o instrumento mais adequado, política e institucionalmente. 
Parecer:   
   Não obstante o alentado trabalho sobre a garantia do Estado Democrático, opinamos pela 
manutenção do texto inserido no Substitutivo em apreço.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:33425 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao artigo 84, parágrafo 1o. substitua-se a expressão "fatos" por "atos" 
Justificativa 
A emenda é de propriedade de linguagem. 
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 
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Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:33889 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 188.  
Dê-se ao art. 188 do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 188. - As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o Estado 
de Sítio". 
Justificativa 
Entendo não se deva excepcionar o princípio consagrado no início do artigo, sob nenhuma 
invocação, a fim de não enfraquecer o poder de controle atribuído ao Congresso Nacional. 
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para o art. 188.  
Entendemos melhor a redação dada no substitutivo, por mais abrangente. 
 
   
   EMENDA:33951 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se, no § 3o. do art. 84, a expressão "maioria dos seus membros" por "maioria  
absoluta dos seus membros". 
Justificativa 
A imunidade parlamentar não pode ficar ao sabor de uma maioria eventual em plenário. Já que a 
prerrogativa é da própria instituição, e não do Deputado ou Senador, forçoso é que a licença, ou sua 
negativa, seja concedida pela maioria absoluta da Casa a que pertencer o parlamentar. 
Parecer:   
   O acréscimo da expressão "absoluta" trará, certamente, um aperfeiçoamento mais coerente para o 
texto do parágrafo 3o. do artigo 84 do Substitutivo.  
Assim, somos pela sua aprovação. 
 
   
   EMENDA:33952 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão final do § 1o. do art. 84: "salvo em relação a fatos praticados  
anteriormente". 
Justificativa 
A imunidade parlamentar deve ser a mais ampla possível. 
Ela é um direito da instituição e, não, do detentor de mandato. 
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Assim, não pode o Deputado ou Senador estar sob a ameaça de processo por fato anterior: nessa 
hipótese, deixa de correr a prescrição enquanto durar o mandato, a teor do subsequente § 2º do 
mesmo artigo. 
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: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 V  
Dos Deputados e dos Senadores  
Art. 84 - Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.  
§ 1o. - Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser  
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia 
licença de sua Casa, salvo em relação a fatos praticados anteriormente.  
§ 2o. - O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a  
prescrição, enquanto durar o mandato.  
§ 3o. - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetido, dentro de  
vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria dos seus membros,  
resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa.  
§ 4o. - Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal  
Federal.  
§ 5o. - As prerrogativas processuais dos Deputados e Senadores arrolados como testemunhas  
não subsistirão se deixarem de atender, sem justa causa, no prazo de trinta dias, ao convite  
judicial.  
§ 6o. - Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações  
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes 
confiaram ou deles receberam informações.  
§ 7o. - A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda  
que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.  
§ 8o. - Os Deputados e Senadores estão, em suas opiniões, palavras e votos, vinculados  
exclusivamente à sua consciência, ressalvados os princípios de fidelidade partidária, nos termos 
da lei.  
[...] 
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 
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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:34000 APROVADA 
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 Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título VI a seguinte redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título VI  
Da Defesa do Estado e das Instituições  
Democráticas  
Capítulo I  
Dos Estados de Defesa e de Sítio  
Seção I  
Do Estado de Defesa  
[...] 
Art. 188 - As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão durante o Estado de  
Sítio; todavia, poderão ser suspensas mediante o voto de dois terços dos respectivos membros da  
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, as do Deputado ou Senador cujos atos, fora do 
recinto do Congresso, sejam manifestamente incompatíveis com a execução do Estado de Sítio, após 
sua aprovação.  
[...] 
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:   
   A emenda em questão, subscrita por vinte três Constituintes, dispõe sobre o Título VI - Da Defesa 
do Estado e das Instituições Democráticas, compreendendo os artigos 182/194 do Substitutivo sob 
análise.  
Representa excelente contribuição para o aprimoramento do texto, devendo, pois, ser incluída no 
Substitutivo.  
Pela aprovação. 
 
 
   EMENDA:34927 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 84 a seguinte redação:  
"§ 1o. - Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser  
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia 
licença de sua Casa, salvo em relação a delitos praticados anteriormente." 
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Justificativa 
O que se pretende é apenas a utilização, na redação do preceito, de linguagem tecnicamente mais 
apropriada. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão, com diferente texto, contempladas pelo 
Substitutivo. Pela aprovação parcial. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:01875 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARANHÃO (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: "caput" do Art. 66  
Modifique-se a redação do "caput" do art. 66, passando a ter a seguinte redação:  
Art. 66 - Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras, em que  
qualquer caso. 
Justificativa 
A delegação legítima é aquela que decorre do voto, na urna, de cada eleitor. É este, em verdade, 
quem delega ao parlamentar os poderes para representa-lo nas decisões que, em seu nome, são 
tomadas no órgão. Nessa procuração outorgada pelo cidadão, não está inserido, por sua natureza, o 
poder de substabelecer. Logo, não pode o parlamentar transferir a outro, ainda que denominado líder, 
a delegação de votar que recebeu mandato específico. 
Parecer:   
   Intenta o nobre Autor da emenda alterar o "caput" do artigo 66, de modo a tornar indelegável o voto 
do parlamentar, mesmo que a delegação se faça em favor de líder.  
Defende sua proposta no argumento de que a procuração outorgada pelo eleitor ao parlamentar não 
é passível de delegação.  
Embora da redação oferecida pela emenda não se possa deduzir, com clareza, esse propósito do 
Autor, o certo é que a delegabilidade questionada não existe no Parlamento e nem o permite o 
projeto. De modo que a propositura, além de tornar pouco inteligível o texto do art. 66, fica sem 
objeto, devendo ser rejeitada. 
 
   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 
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[...] 
SEÇÃO V 
DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES 
Art. 64. Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. 
Parágrafo 1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser 
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença 
de sua Casa. 
Parágrafo 2º O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a 
prescrição, enquanto durar o mandato. 
Parágrafo 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de vinte e 
quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria dos seus membros, resolva 
sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa. 
Parágrafo 4º Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal 
Federal. 
Parágrafo 5º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes 
confiaram ou deles receberam informações. 
Parágrafo 6º A incorporação às Forças Armadas dos Deputados e Senadores, embora militares e 
ainda que em tempo da guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva. 
[...] 
 

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 
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     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 

     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 

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

Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 82  

 

e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 136 
("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 138 
("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e "b" e 
Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 153 
("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 
 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00084 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PSB/BA) 
Texto:   
   "Os Deputados e Senadores ficam desobrigados de prestar testemunho sobre subsídios recebidos ou  
que venham a prestar em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram  
esses subsídios ou que deles os tenham recebido". 
Justificativa 
A substituição da palavra “informações” por subsídios torna mais abrangente e mais pertinente o objetivo do 
dispositivo. A alteração da parte final do texto confere-lhe maior clareza, como exige a redação de diploma 
legal. 
 
   
   EMENDA:00085 EM ANALISE 
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Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PSB/BA) 
Texto:   
   "A incorporação às Forças Armadas e às Forças Auxiliares de Deputados e Senadores, embora  
militares e ainda que em temo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa a que pertencer o  
parlamentar". 
Justificativa 
A proposta tem por objetivo suprir lacunas que consideramos inaceitável, qual seja a de permitir o texto 
constitucional que Deputados e Senadores venham a ser convocados, sem prévia licença da Casa a que 
pertençam, para a prestação de serviços às Forças Auxiliares (Polícias Militares e Corpo de Bombeiros). 
Essas Forças, como se sabe, estão submetidas às Forças Armadas, o que determinaria manifesta 
inocuidade ao dispositivo que se procura modificar. 
 
   
   EMENDA:00220 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 53 - .....................  
§ 7o. - Diga-se:  
"... atos incompatíveis com a execução da medida, praticados fora do recinto do Congresso." 
Justificativa 
Apenas torna-se mais escorreita a redação, removendo-se, sem prejuízo, a expressão “que sejam”. 
 
   
   EMENDA:00250 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo a seguinte redação:  
"A incorporação às Forças Armadas e às Forças Auxiliares de Deputados e Senadores, embora  
militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva". 
Justificativa 
Face ao inequívoco sentido que o legislador quis atribuir ao dispositivo, cumpre suprir omissão consistente 
em ter ficado de fora as Forças Auxiliares, que, na guerra ou na paz, são subordinadas às Forças Armadas. 
A não-referência às Forças Auxiliares tornaria o dispositivo, na prática, inócuo. 
 
   
   EMENDA:00570 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   "§ 6o. A incorporação às Forças Armadas e às Forças Auxiliares de Deputados e Senadores, embora  
militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa a que  
pertencer o incorporando." 
Justificativa 
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É manifesta a omissão às Forças Auxiliares, cuja exclusão no texto pode levar Deputados e Senadores a 
serem convocados por elas para missões que possam se confundir com aquelas, inerentes às Forças 
Armadas, tornando o dispositivo, portanto, inócuo. Impõe-se, pois, a inclusão. A modificação proposta 
enquadra-se no espírito do legislador. 

 
___________________________________________________________________ 

 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 53 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


