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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. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no 

Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, 

exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.  

      § 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros 

que satisfaçam os seguintes requisitos:  

      I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;  

      II - idoneidade moral e reputação ilibada;  

      III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de 

administração pública;  

      IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que 

exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.  

      § 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:  

      I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 

dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, 

indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e 

merecimento;  

      II - dois terços pelo Congresso Nacional.  

      § 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, 

prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior 

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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Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo 

quando o tiverem exercido efetivamente por mais de cinco anos.  

      § 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e 

impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as 

de juiz de Tribunal Regional Federal.  

 

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:00054 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE A INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO DOS MINISTROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA  
UNIÃO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DEPOIS APROVADA A  
ESCOLHA PELO SENADO FEDERAL ENTRE BRASILEIROS QUE PREENCHAM  
REQUISITOS QUE ESPECIFICA, PARA MANDATO DE 6 ANOS, COM UMA  
RECONDUÇÃO, EXPLICANDO-SE-LHES AS GARANTIAS, PRERROGATIVAS,  
VENCIMENTOS E IMPEDIMENTOS DOS MINISTROS DO TFR. 
 
   
   SUGESTÃO:00956 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE INCLUIR NA COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL A APROVAÇÃO DA  
ESCOLHA DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A NOMEAÇÃO DOS  
MINISTROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E A APROVAÇÃO DA PROMOÇÃO DE  
OFICIAIS GENERAIS. 
 
   
   SUGESTÃO:00959 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS MINISTROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO SEJAM MOMEADOS  
PELO CONGRESSO NACIONAL, DENTRE BRASILEIROS MAIORES DE TRINTA E CINCO  
ANOS, DE IDONEIDADE MORAL E MOTÓRIOS CONHECIMENTOS JURÍDICOS,  
ECONÔMICOS, FINANCEIROS OU DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E TENHAM AS  
MESMAS GARANTIAS, PRERROGATIVAS, VENCIMENTOS E IMPEDIMENTOS DOS  
MINISTROS DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. 
 
   
   SUGESTÃO:01002 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 

                                                      
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 NORMAS QUE ATRIBUAM AO CONGRESSO NACIONAL A COMPETÊNCIA PARA  
ESCOLHER OS MINISTROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, SUBSTITUINDO A  
VITALICIEDADE POR MANDATOS DE 5 (CINCO) ANOS DE DURAÇÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:01498 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS CARGOS DE MINISTRO E DE CONSELHEIRO DOS TRIBUNAIS DE  
CONTAS DA UNIÃO E ESTADUAIS SEJAM PROVIDOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO  
DE PROVAS E TÍTULOS. 
 
   
   SUGESTÃO:02203 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO ESTABELECENDO O QUORUM DOS MEMBROS DO SENADO  
FEDERAL PARA A APROVAÇÃO E PARA A INDICAÇÃO DOS MINISTROS E MEMBROS  
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:03569 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A NOMEAÇÃO PARA OS CARGOS DE CONSELHEIROS E PROCURADORES  
DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS CONSELHOS DE  
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DEPENDA DE PRÉVIA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO EM  
CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS. 
 
   
   SUGESTÃO:06838 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA PRIVATIVA À CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA ELABORAR AS  
LISTAS TRÍPLICES PARA ESCOLHA DOS MINISTROS DO TRIBUNAL FEDERAL DE CONTAS. 
 
   
   SUGESTÃO:07137 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE CONTAS. 
 
   
   SUGESTÃO:07595 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA COMO COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SENADO  
FEDERAL APROVAR, PREVIAMENTE, A ESCOLHA DO PROCURADOR-GERAL DA  
REPÚBLICA, DOS MINISTROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DOS  
GOVERNADORES DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, E OUTROS 
QUE ENUMERA. 
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   SUGESTÃO:08191 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A NOMEAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS MINISTROS DO  
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
   
   SUGESTÃO:08195 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VINICIUS CANSANÇÃO (PFL/AL) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A COMPOSIÇÃO, SEDE, JURISDIÇÃO E QUADRO DE  
PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:08483 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A NOMEAÇÃO DE MINISTROS DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:08868 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS MINISTROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO SEJAM  
INDICADOS E NOMEADOS PELO CONGRESSO NACIONAL. 
 
   
   SUGESTÃO:09244 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:11140 DT REC:17/07/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO PLANALTO MÉDIO 
CARLOS HORÁCIO PEREIRA DE LIMA - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE QUE OS MINISTROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E OS  
CONSELHEIROS DOS TRIBUNAIS DE CONTA DOS ESTADOS PRESTEM CONCURSO 
PÚBLICO PARA EXERCEREM OS RESPECTIVOS CARGOS. 

2 – Audiências públicas 

Na Subcomissão do Poder Legislativo - IIIa, não foram localizadas audiências públicas específicas 
sobre o tema. Entretanto, na 5ª reunião extraordinária da referida Subcomissão foram realizados 
debates sobre as sugestões apresentadas.  
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Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-
sistemas-de/subcomissao3a 
 
Consulte na 7ª reunião extraordinária, da Subcomissão de Orçamento de Fiscalização Financeira - 
Vb, as notas taquigráficas da Audiência Pública realizada em 6/5/1987.  
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO – IIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 38. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro 

próprio de pessoal, tem jurisdição em todo o País e definirá as normas para o 

exercício de suas atribuições.  

§ 1º - O Tribunal exerce, no que couber as atribuições do artigo 115 (constituição 

vigente), e sua organização será definida em lei.  

§ 2º - Os seus Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de 

aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros, maiores de 35 anos, 

de idoneidade moral e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros 

ou de administração pública, e terão as mesmas garantias, prerrogativas, 

vencimentos e impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos. 

 

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. 38. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro 

próprio de pessoal, tem jurisdição em todo o País e definirá as normas para o 

exercício de suas atribuições.  

§ 1º O Tribunal exerce, no que couber, as atribuições dos Tribunais Superiores do 

Poder Judiciário, e sua organização será definida em lei.  

§ 2º Os seus Ministros serão eleitos pelo Congresso Nacional, através da 

manifestação de dois terços de seus representantes.  

§ 3º O registro dos candidatos far-se-á pelos partidos políticos, junto à Mesa 

Diretora do Congresso Nacional. Havendo vários candidatos, os dois primeiros 

colocados no primeiro escrutínio disputarão a indicação para o cargo, em uma 

segunda votação.  

§ 4º Os candidatos deverão ter idade mínima de trinta e cinco anos e máxima de 

sessenta e cinco anos, diploma universitário compatível com as funções que irão 

desempenhar, bem como notória e ilibada reputação.  

§ 5º O mandato do eleito será de cinco anos.  

§ 6º As normas aqui expressas deverão ser respeitadas tanto no âmbito estadual 

como no âmbito municipal.  

§ 7º Este dispositivo constitucional começará a ser aplicado na medida em que 

surgirem vagas nesses tribunais, em decorrência da aposentadoria ou morte de 

seus titulares. 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
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(Consulte na 9ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Legislativo, a 

votação do Anteprojeto da Subcomissão.  

Publicação DANC de 24/7/1987, Suplemento, a partir da p. 6, disponível em: 

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a). 

 

 
SUBCOMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA - VB 

 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 31. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo 

Presidente da República, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, 

obedecidas as seguintes condições:  

I - Dois terços após aprovada a escolha pelo Congresso Nacional, dentre cidadãos 

de reputação ilibada e de notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros 

ou de administração pública.  

II - Um terço entre Auditores, indicados pelo Tribunal, segundo os critérios de 

antiguidade e de merecimento.  

§ 1º - Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e 

impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos, e somente poderão 

aposentar-se com as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício.  

§ 2º - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores, que têm as mesmas 

garantias, prerrogativas e impedimentos dos titulares, substituirão os Ministros em 

suas faltas e impedimentos. 

[...] 

Art. 33. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro 

próprio de pessoal, tem jurisdição em todo país.  

§ 1º - O Tribunal exerce, no que couber, as atribuições previstas no art...(115 da 

atual Constituição Federal).  

§ 2º - A lei disporá sobre a organização do Tribunal, podendo dividi-los em 

Câmaras e criar delegações ou órgão destinados a auxiliá-lo no exercício das suas 

funções e na descentralização dos seus trabalhos. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 20.  

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 27. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo 

Presidente do Congresso Nacional, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco 

anos, obedecidas as seguintes condições:  

I - Um terço dentre cidadãos de reputação ilibada e notórios conhecimentos 

jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, escolhidos pelo 

Congresso Nacional.  

II - Um terço dentre Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, 

por este indicados, segundo os critérios, em ambos os casos, de merecimento e de 

antiguidade.  

III - Um terço mediante concurso público de provas e títulos.  

§ 1º - Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e 

impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos, e somente poderão 

aposentar-se com as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício.  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
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§ 2º - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores, que têm as mesmas 

garantias, prerrogativas e impedimentos dos titulares, substituirão os Ministros em 

suas faltas e impedimentos. 

 

Art. 29. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro 

próprio de pessoal, tem jurisdição em todo o País.  

§ 1º - O Tribunal exerce, no que couber, as atribuições previstas no art...(115 da 

atual Constituição Federal).  

§ 2º - A lei disporá sobre a organização do Tribunal, podendo dividi-lo em câmaras 

e criar delegações ou órgãos destinados a auxiliá-lo no exercício das suas funções 

e na descentralização dos seus trabalhos. 

 

(Consulte nas 11ª e 12ª reunião da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização 

Financeira a votação do Anteprojeto da Subcomissão.  

Publicação DANC de 25/6/1987, Suplemento, a partir da p. 121, disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b). 

 

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: 8.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 45. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro 

próprio de pessoal, tem jurisdição em todo o País e definirá as normas para o 

exercício de suas atribuições.  

§ 1º - O Tribunal exerce, no que couber, as atribuições dos Tribunais Superiores do 

Judiciário e sua organização será definida em lei.  

§ 2º - Os seus Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de 

aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros, maiores de 35 anos, 

de idoneidade moral e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros 

ou de administração pública, e terão as mesmas garantias, prerrogativas, 

vencimentos e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

 

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

Governo votação da redação final do Substitutivo do relator.  

Publicação: DANC, 8/8/1987, suplemento, a partir da p. 2, disponível em: 

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

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
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constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-

poderes-e-sistemas-de/comissao3).  

 

 
 
COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – V 

 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 19.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 57.  Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo 

Presidente do Congresso Nacional, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco 

anos, de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, 

financeiros ou de administração pública, obedecidas as seguintes condições:  

I - um terço, indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Congresso 

Nacional;  

II - dois terços, escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, 

não renovável, sendo:  

a) um terço dentre profissionais indicados por entidades representativas da 

sociedade civil, na forma que a lei estabelecer;  

b) um terço dentre Auditores, substitutos legais de Ministros, ou membros do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por este indicado, em lista tríplice.  

§ 1º - Os Ministros, ressalvada a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de 

mandato, terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos 

dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos e somente poderão aposentar-se 

com as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício.  

§ 2º - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores, quando em 

substituição aos Ministros, em suas faltas ou impedimentos, têm as mesmas 

garantias, prerrogativas e impedimentos dos titulares. 

 

Art. 58. O exercício do controle externo a cargo do Tribunal de Contas da União 

será disciplinado em lei.  

§ 1º - O Tribunal de Contas, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de 

pessoal, tem jurisdição em todo o País e exerce, no que couber, as atribuições 

previstas no art...(115 da atual Constituição Federal).  

§ 2º - O Tribunal de Contas encaminhará ao Congresso Nacional, em cada ano, na 

forma e para os fins previstos em lei, relatório de suas atividades referentes ao 

exercício anterior. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 62.  Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo 

Presidente do Congresso Nacional, dentre brasileiros de reputação ilibada e 

notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração 

pública, obedecidas as seguintes condições:  

I - um terço, indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Congresso 

Nacional;  

II - dois terços, escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, 

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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 10  

 

não renovável, sendo:  

a) um terço dentre profissionais indicados por entidades representativas da 

sociedade civil, na forma que a lei estabelecer; e  

b) um terço dentre Auditores, substitutos legais de Ministros, ou membros do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por este indicado, em lista tríplice, 

alternadamente, segundo os critérios de antiguidade e de merecimento.  

§ 1º - Os Ministros, ressalvada a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de 

mandato, terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos 

dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos e somente poderão aposentar-se 

com as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício.  

§ 2º - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores, quando em 

substituição aos Ministros, em suas faltas ou impedimentos, têm as mesmas 

garantias, prerrogativas e impedimentos dos titulares. 

 

Art. 63. O exercício do controle externo a cargo do Tribunal de Contas da União 

será disciplinado em lei.  

§ 1º - O Tribunal de Contas, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de 

pessoal, tem jurisdição em todo o País e exerce, no que couber, as atribuições 

previstas no art...(115 da atual Constituição Federal).  

§ 2º - O Tribunal de Contas encaminhará ao Congresso Nacional, em cada ano, na 

forma e para os fins previstos em lei, relatório de suas atividades referentes ao 

exercício anterior. 

 

(Consulte na 9ª reunião da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 

a votação da redação final do Substitutivo do relator.  

Publicação: DANC, 22/8/1987, suplemento, a partir da p. 237 disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5). 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 143. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro 

próprio de pessoal, tem jurisdição em todo o País.  

§ 1º - Cabe ao Tribunal de Contas:  

a) eleger seu Presidente e demais titulares de sua direção;  

b) organizar seus serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos, na forma da lei;  

c) propor ao Legislativo a extinção e a criação de cargos e a fixação dos respectivos 

vencimentos;  

d) elaborar seu Regimento Interno e nele definir sua competência e as normas para 

o exercício de suas atribuições;  

e) conceder licença e férias aos seus membros e servidores que lhe forem 

diretamente subordinados.  

§ 2º - O Tribunal de Contas encaminhará ao Congresso Nacional, em cada ano, na 

forma e para os fins previstos em lei, relatório de suas atividades referentes ao 

exercício anterior. 

Art. 144. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo 

Presidente do Congresso Nacional, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
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anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, 

econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as seguintes 

condições:  

I - um terço, indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado 

Federal;  

II - dois terços, escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, 

não renovável, sendo:  

a) um terço dentre profissionais indicados por entidades representativas da 

sociedade civil, na forma que a lei estabelecer; e  

b) um terço dentre Auditores, substitutos legais de Ministros, ou membros do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por este indicado, em lista tríplice, 

alternadamente, segundo os critérios de antiguidade e de merecimento.  

§ 1º - Os Ministros, ressalvada a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de 

mandato, terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos 

dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com 

as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício.  

§ 2º - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores, quando em 

substituição aos Ministros, em suas faltas ou impedimentos, têm as mesmas 

garantias, prerrogativas e impedimentos dos titulares. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 48. 

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 144. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro 

próprio de pessoal, tem jurisdição em todo o País.  

§ 1º - Cabe ao Tribunal de Contas:  

a) eleger seu Presidente e demais titulares de sua direção;  

b) organizar seus serviços auxiliares, provendo-lhe os cargos, na forma da lei;  

c) propor ao Legislativo a extinção e a criação de cargos e a fixação dos respectivos 

vencimentos;  

d) elaborar seu Regimento Interno e nele definir sua competência e as normas para 

o exercício de suas atribuições;  

e) conceder licença e férias aos seus membros e servidores que lhe forem 

diretamente subordinados.  

§ 2º - O Tribunal de Contas encaminhará ao Congresso Nacional, em cada ano, na 

forma e para os fins previstos em lei, relatório de suas atividades referentes ao 

exercício anterior. 

Art. 145. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre 

brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada 

e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração 

pública, obedecidas as seguintes condições:  

I - um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado da 

República;  

II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, 

não renovável, sendo:  

a) um terço dentre profissionais indicados por entidades representativas da 

sociedade civil, na forma que a lei estabelecer; e  
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b) um terço dentre Auditores, substitutos legais de Ministros, ou membros do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por este indicado, em lista tríplice, 

alternadamente, segundo os critérios de antiguidade e de merecimento.  

§ 1º - Os Ministros, ressalvada a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de 

mandato, terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos 

dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com 

as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício.  

§ 2º - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores, quando em 

substituição aos Ministros, em suas faltas ou impedimentos, têm as mesmas 

garantias, prerrogativas e impedimentos dos titulares. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 93. 

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 106. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro 

próprio de pessoal, tem jurisdição em todo o território nacional, cabendo-lhe:  

I - elaborar seu regimento interno;  

II - eleger seu Presidente e Vice-Presidente; e  

III - exercer, no que couber, as atribuições previstas no artigo 138.  

§ 1º - Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre 

brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada 

e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração 

pública, obedecidas as seguintes condições:  

I - um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado da 

República; e  

II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, 

não renovável.  

§ 2º - Os ministros, ressalvada a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de 

mandato, terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos 

dos ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com 

as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício.  

§ 3º - Os auditores, quando substituindo ministros, têm as mesmas garantias e 

impedimentos dos titulares. 

 

Nota: nesta fase, o Relator consolidou vários artigos em um só. O texto do 

parágrafo 2º do artigo 144 do Projeto de Constituição (FASE L) foi remanejado para 

o parágrafo 4º do art. 104. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 71.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 83. O Tribunal de Contas da União, integrado por onze Ministros, tem sede no 

Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, 

exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 112.  

§ 1º Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre 

brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada 

e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração 

pública, obedecidas as seguintes condições:  

I - um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado da 
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República;  

II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional sendo:  

a) dois dentre os auditores indicados pelo Tribunal em lista tríplice, alternadamente, 

segundo os critérios de antiguidade e merecimento;  

b) os demais, com mandato de seis anos, não renovável.  

§ 2º - Os ministros, ressalvada a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de 

mandato, terão as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos ministros 

do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens 

do cargo após cinco anos de efetivo exercício no mesmo.  

§ 3º - Os auditores, quando em substituição a ministros, têm as mesmas garantias e 

impedimentos dos titulares.  

§ 4º - Os auditores, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, têm 

as mesmas garantias e impedimentos dos juízes dos Tribunais Regionais Federais. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 87. O Tribunal de Contas da União, integrado por onze Ministros, tem sede no 

Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, 

exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 116. 

§ 1º Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre 

brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, reputação ilibada e 

notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração 

pública, obedecidas as seguintes condições:  

I - um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado 

Federal;  

II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, sendo:  

a) dois dentre os auditores indicados pelo Tribunal em lista tríplice, alternadamente, 

segundo os critérios de antiguidade e merecimento;  

b) os demais, com mandato de seis anos, não renovável.  

§ 2º Os ministros, ressalvado, quanto à vitaliciedade, o disposto na alínea "b" do 

inciso II do parágrafo anterior, terão as mesmas garantias, prerrogativas e 

impedimentos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão 

aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tenham exercido efetivamente 

por mais de cinco anos.  

§ 3º Os auditores, quando em substituição a ministros, têm as mesmas garantias e 

impedimentos dos titulares.  

§ 4º Os auditores, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, têm as 

mesmas garantias e impedimentos dos juízes dos Tribunais Regionais Federais. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 8. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 85. 

 

Discussão e votação: 

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

aprovado.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 22/3/1988, a partir da p. 

8700. 

 

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

2º) 

Art. 75. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no 

Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, 

exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 101.  

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre 

brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:  

I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;  

II - idoneidade moral e reputação ilibada;  

III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de 

administração pública;  

IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional 

que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.  

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos, para um 

mandato de seis anos, não renovável, obedecidas as seguintes condições:  

I - um terço escolhido pelo Presidente da República, com aprovação do Senado 

Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas da União, indicados em lista tríplice pelo 

Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento;  

II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional.  

§ 3º Os Ministros, exceto quanto à vitaliciedade, terão as mesmas garantias, 

prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo 

quando o tenham exercido efetivamente por mais de cinco anos.  

§ 4º Os auditores, quando em substituição a Ministros, terão as mesmas garantias 

e impedimentos dos titulares e quando no exercício das demais atribuições da 

judicatura, as dos juízes dos Tribunais Regionais Federais. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 15.  

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

 

Discussão e votação: 

1 - Requerimentos de destaque para diversas emendas.  As emendas foram 

rejeitadas.  

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

13027. 

2 - Requerimentos de destaque nº 666 e nº 1683 referente à emenda 00068.  A 

emenda foi aprovada.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/8/1988, a partir da p. 

13289. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no 

Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, 

exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.  

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre 

brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/210anc22mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/298anc25ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/300anc27ago1988.pdf
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I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;  

II - idoneidade moral e reputação ilibada;  

III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de 

administração pública;  

IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional 

que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.  

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:  

I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, 

sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto 

ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de 

antiguidade e merecimento;  

II - dois terços pelo Congresso Nacional.  

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, 

prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo 

quando o tenham exercido efetivamente por mais de cinco anos.  

§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e 

impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da 

judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 9.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o art. 73 § 2º.  

Publicação DANC Suplemento B, de 23/9/1988, a partir da p. 41. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no 

Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território 

nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.  

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre 

brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:  

I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;  

II - idoneidade moral e reputação ilibada;  

III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de 

administração pública;  

IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional 

que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.  

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:  

I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, 

sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto 

ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de 

antiguidade e merecimento;  

II - dois terços pelo Congresso Nacional.  

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo 

quando o tiverem exercido efetivamente por mais de cinco anos.  

§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e 

impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da 

judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO – IIIA 
 
   EMENDA:00021 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao § 2o. do art. 38 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo.  
§ 2o. Os seus Ministros serão eleitos pelo Congresso Nacional, através da manifestação de 2/3 (dois 
terços) de seus representantes;  
Acrescentar o § 3o. O registro dos candidatos far-se-á pelos Partidos Políticos, junto à Mesa Diretora 
do Congresso Nacional. Havendo vários candidatos, os dois primeiros colocados no 1o. (primeiro)  
escrutínio disputarão a indicação para o cargo, em uma 2a. (segunda) votação;  
Acrescentar o § 4o. Os candidatos deverão ter idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos e máxima de 
65 (sessenta e cinco) anos, diploma universitário compatível com as funções que irão desempenhar,  
bem como notória e ilibada reputação;  
Acrescentar o § 5o. O mandato do eleito será de 5 (cinco) anos;  
Acrescentar o § 6o. As normas aqui expressas deverão ser rejeitadas tanto no âmbito estadual como 
no âmbito municipal;  
Acrescentar o § 7o. Este dispositivo constitucional começará a ser aplicado na medida em que 
surgirem vagas nesses Tribunais, em decorrência da aposentadoria ou morte de seus titulares. 
Justificativa: 
É notória a incongruência hoje existente na nomeação dos Ministros do Tribunal de Contas da União, 
Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e Juízes dos Tribunais de Contas dos Municípios.  
Indicados pelos Chefes dos Poder Executivo, vão na maioria das vezes, julgar as contas daqueles 
que os nomearam.  
Mesmo considerando a honorabilidade dos indicados que procuram, via de regra, executar seus 
misteres com absoluta isenção, não podemos deixar de considerar como espúria a indicação feita 
pelo Executivo. 

                                                      
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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Desta forma, se considerarmos que esses Tribunais na verdade são órgãos de Assessoria do Poder 
Legislativo, legítimo se torna que este Poder, de forma democrática, através de votação direta, 
proceda à escolha daqueles que irão compor esses Tribunais, sejam Ministros, Conselheiros ou 
Juízes.  
Parecer:   
   Rejeitada 
Nota: a emenda 00021 foi destacada e aprovada. 
   
 
   EMENDA:00071 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se, no artigo 5o., o seguinte inciso:  
"XII - Propor lei que crie, suprima e ou modifique, no todo ou em parte, atribuições do  
Tribunal de Contas da União ou que fixe ou altere o número de seus Ministros.  
Parágrafo único. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão indicados pelo Congresso  
Nacional, dentre brasileiros maiores de 35 anos, de idoneidade moral e notório saber jurídico,  
econômico, financeiro ou de administração pública, e terão as mesmas garantias, prerrogativas,  
vencimentos e impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos." 
Justificativa: 
O Tribunal de Contas da União, criado por Decreto de 1890, e expressamente reconhecido um ano 
depois, é organismo historicamente ligado ao assessoramento do Poder Legislativo, para o qual 
institui e suplementa a ação controladora dos atos da Administração Pública.  
A Assembleia Nacional Constituinte, atenta aos antecedentes históricos, já agora de seu 
funcionamento, não pode perder a oportunidade de virar decisivamente aquelas páginas do passado, 
e voltar-se, vigorosamente para o futuro. Acontecimentos que remontam ao ano 1893 repetiram-se 
através do tempo, chegando aos dias de hoje na remediável constatação de que usualmente a Corte 
exerce suas relevantes funções sob o pesadelo permanente das pressões do Poder Executivo – o 
Órgão fiscalizado.  
Creio firmemente na aprovação da presente Emenda, que pretende resgatar dessas pressões o 
Tribunal de Contas da União, e trazê-lo para a única subordinação aceitável; a de Corte de 
assessoramento efetivo ao Congresso Nacional, a partir de agora único responsável constitucional 
pelas questões de seu interesse.  
Afinal, conforme ressaltei na justificação às normas sugeridas, “legislar para o futuro é conferir, por 
todos os meios ao nosso alcance, absoluta limpidez a nossas instituições”, o que não se coaduna 
com a prática de o Poder fiscalizador ser formado pelo Poder fiscalizado, que ademais impõe o 
alcance e abrangência da ação fiscal, configurando princípio duvidoso a que cumpre pôr termo 
definitivo.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00103 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se o § 2o. do art. 38:  
"§ 2o. O Tribunal Federal de Contas será composto por Ministros escolhidos entre  
brasileiros de notório saber na área e reputação ilibada, da seguinte forma:  
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a) um terço eleito pelo Congresso Nacional;  
b) um terço indicado pelo Presidente da República e aprovado pelo Congresso Nacional;  
c) um terço mediante concurso público." 
Justificativa: 
É preciso abrir as fontes e formas de recrutamento e provimento dos cargos de Ministros dos 
Tribunais de Contas.  
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00132 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O § 2o. do art. 38 passa a ter a seguinte redação, e se acrescente mais um parágrafo, o 3o.:  
"Art. 38. ..................................  
§ 2o. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente da República,  
mediante prévia aprovação por maioria absoluta do Congresso Nacional, dentre brasileiros maiores 
de 35 anos, pelo menos dez anos de reconhecida experiência e merecimento profissional, notórios  
conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, e reputação ilibada,  
obedecidas as seguintes condições:  
I - dois terços de livre escolha do Congresso Nacional;  
II - um terço mediante aprovação, dentre Auditores indicados em lista tríplice pelo Tribunal.  
§ 3o. Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Tribunal Federal de Recursos, e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo por implemento de idade ou por tempo de serviço, após dez anos de efetivo exercício." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00182 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   O § 2o. do art. 38 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"§ 2o. Os seus Ministros serão nomeados pelo Congresso Nacional, entre brasileiros natos de  
notável saber jurídico e contábil." 
Justificativa: 
Não tem cabimento ministros do Tribunal de Contas da União, um órgão auxiliar do poder Legislativo 
e com poderes para fiscalizar os atos do executivo, serem nomeados pelo próprio executivo, mesmo 
que com a aprovação do Legislativo. Propomos que a responsabilidade da nomeação desses 
ministros seja exclusivamente do Poder Legislativo, como forma de aprofundar a independência e 
isenção na ação fiscalizadora desses ministros.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente 
 
   
   EMENDA:00235 APROVADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se, no § 2o. do art. 38, dentre os requisitos ali enumerados, o referente a notórios  
conhecimentos contábeis. 
Justificativa: 
O Tribunal de Contas da União deve fiscalizar gastos públicos e necessita acompanhar o orçamento 
da União. Por isso mesmo, deve-se prever, além dos que já estão enunciados no citado § 2º do art. 
38, que seus integrantes possuam notórios conhecimentos contábeis. Assim, estará melhor 
aparelhado para auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização financeira e orçamentária.  
Parecer:   
   Aprovada 
 
   
   EMENDA:00255 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No § 2o. do art. 38, após "os seus ministros", acrescente-se: "em número de onze" 
Justificativa: 
O anteprojeto não determina o número de Ministros do Tribunal de Contas.  
Parecer:   
   Prejudicada 
 
   
   EMENDA:00282 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. 38, § 1o., a seguinte redação:  
"Art. 38. ..................................  
§ 1o. O Tribunal exerce, no que couber, as atribuições gerais dos demais Tribunais do Poder  
Judiciário e sua organização será definida em lei." 
Justificativa: 
Não há o menor sentido em se fazer referência à Constituição vigente busca melhorar a técnica 
legislativa do texto em apreço.  
Parecer:   
   Aprovada 
 
   
   EMENDA:00357 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no § 2o. do art. 38, a sentença  
"Os seus Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada pelo Senado  
Federal" por: "Os seus Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, após indicação do  
Chefe do Governo aprovada pelo Congresso Nacional". 
Justificativa: 
No parlamentarismo, quem nomeia é o Presidente, mas quem indica é o Chefe do Governo e quem 
prova é o Congresso Nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada 

FASE B 

  SUBCOMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA - VB 
 
   EMENDA:00003 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, onde couber,  
o seguinte artigo:  
"Art. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal, e jurisdição em todo  
País, compõe-se de 9 (nove) Ministros, sendo que nos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito  
Federal e dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, será fixado seu número em 7 (sete)  
membros, denominados Conselheiros." 
Justificativa: 
Sugere-se a fixação dos números de Ministros e Conselheiros, pela Constituição, para evitar-se que 
este assunto seja regulado por Lei Complementar, o que facilitaria alterações posteriores a critérios 
dos desejos e interesses dos governos.  
Parecer:   
   Não obstante ponderáveis as razões manifestadas na justificação, parece-nos conveniente que a 
matéria seja tratada em legislação infraconstitucional.  
A própria dinâmica e o crescimento das tarefas realizadas pelos Tribunais e Conselhos de Contas 
pode, em determinado momento, ditar a necessidade do aumento de suas composições plenárias, o 
que será extremamente dificultado se, para fazê-lo, for necessário emendar o texto constitucional.  
Nosso voto, por isso, é pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00010 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   "Art. 31. ..................................  
I - dois terços entre cidadãos de reputação ilibada e de notórios conhecimentos jurídicos,  
econômicos, financeiros e de administração pública, indicados pelo Chefe do Poder Executivo  
ao Congresso Nacional, através de lista tríplice;  
II - um terço entre Auditores, indicados pelo Tribunal, após votação e escolha por seu colegiado  
de Ministros.  
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§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. Caso nenhum dos indicados pelo Presidente da República, na lista tríplice a que  
se refere o inciso I do presente artigo, consiga alcançar, após o segundo escrutínio, a votação de  
um terço dos membros do Congresso Nacional, ficará a indicação a cargo do Tribunal, conforme do  
inciso II deste artigo." 
Justificativa: 
Inicialmente substituímos o ou pelo e na expressão “de notórios conhecimentos jurídicos, 
econômicos, financeiros ou de administração pública”.  
Um excelente jurista, por exemplo, pode nada conhecer de administração pública e os seus 
conhecimentos financeiros serem muito pequenos. 
A função exige todos esses requisitos.  
Julgamos também que, temos de dar o máximo de valorização ao cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas da União, procurando, no máximo, separá-lo das injunções políticas e, para tal, o § 3º 
complementa o inciso I.  
Parecer:   
   De todo louvável a preocupação do eminente Constituinte em querer fortalecer o exercício do 
controle externo das finanças públicas, justamente pelo disciplinamento da composição dos membros 
da Corte de Contas.  
Todavia, a matéria já se encontra melhor disciplinada no texto do anteprojeto, razão por que nosso 
voto é pela rejeição da proposição. 
 
   
   EMENDA:00014 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 31 do anteprojeto "Do Orçamento e da Fiscalização Financeira" a seguinte redação:  
"Art. 31. Os Ministros do Tribunal Federal de Contas, escolhidos entre brasileiros maiores de 35  
anos, de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros  
ou de administração pública, são nomeados pelo Presidente desse Tribunal, após aprovação pelo  
Senado Federal.  
§ 1o. Na composição do Tribunal Federal de Contas, dois quintos dos lugares serão  
preenchidos, em partes iguais ou alternadamente, por auditores ou outros substitutos legais dos  
titulares e membros do Ministério Público, que hajam servido junto ao Tribunal por cinco anos.  
§ 2o. As demais vagas serão preenchidas mediante indicação em listas tríplices elaboradas  
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal de Economia, 
Conselho  
Federal de Contabilidade e Conselho Federal de Administração e encaminhadas ao Presidente do  
Tribunal Federal de Contas.  
§ 3o. Os Ministros do Tribunal Federal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas e  
impedimentos dos membros do Poder Judiciário." 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a conferir ao Tribunal de Contas da União autonomia frente ao Poder 
Executivo – a quem fiscaliza, como auxiliar do Poder Legislativo – estabelecendo que a nomeação 
dos seus membros dar-se-á pelo Presidente do próprio Tribunal, após aprovação do Senado Federal.  
Incluímos, ainda, a previsão de que sua composição será efetuada mediante o provimento de dois 
quintos das vagas pelos auditores e membros do Ministério Público, que hajam servido ao Tribunal 
por cinco anos e as demais vagas por intermédio da elaboração de listas tríplices pelos Conselhos 
Federais da Ordem dos Advogados do Brasil, de Economia, de Administração e de Contabilidade. 
Parecer:   
   Em que pese os altos propósitos do eminente Autor, a matéria já se encontra, a nosso ver, melhor 
disciplinada em outra emenda, que acolhemos, razão pela qual o nosso voto é pela rejeição da 
Proposição. 
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   EMENDA:00019 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Nos termos do § 1o. do artigo 17, do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte,  
substituam-se os artigos 23 e 31 pelo seguinte:  
"Art. O Congresso Nacional fiscalizará a administração do patrimônio, a execução  
orçamentária, as finanças e a realização dos planos da União, a gestão de suas autarquias e das  
empresas de que a União participe, a aplicação das subvenções e das renúncias de receitas 
federais,  
sem prejuízo dos serviços específicos dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo.  
§ 1o. O Congresso Nacional, no exercício da função fiscalizadora, será auxiliado pela  
Auditoria Geral da República e pelo Tribunal de Contas da União, conforme regulado em lei.  
§ 2o. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados, em caráter vitalício, pelo  
Presidente do Senado Federal, após aprovação por ambas as Casas do Congresso Nacional, 
escolhidos  
dentre cidadãos de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros,  
contábeis ou de administração pública.  
§ 3o. O Auditor Geral da República será nomeado para período de dez anos, pelo Presidente  
do Senado Federal, depois da concordância das duas Casas do Congresso Nacional, dentre 
bacharéis em  
ciências contábeis de idoneidade técnica e moral." 
Justificativa: 
Torna-se necessário modernizar a ação fiscalizadora da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, e torná-la eficaz e tempestiva.  
Isso importa em separar a função julgadora, inerente a um tribunal, da função auditorial, específica a 
um órgão contábil independente. Na falta histórica deste, o Tribunal de Contas acrescentou, 
gradativamente, à sua missão inicial de “liquidar as contas da receita e despesa e verificar a sua 
legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso” (art. 89 da Constituição de 1891), as atividades 
desenvolvidas nas ciências contábeis e que, hoje, constituem especialização da auditoria externa ou 
independente.  
Entretanto, são heterogêneas e inacumuláveis a judicatura, ainda que carente de poder jurisdicional, 
e a auditoria contábil, sob pena de desvirtuar ambas.  
Por isso, a primeira providência constitucional a respeito consiste instituir a Auditoria Geral da 
República, subordinada ao Congresso Nacional, à semelhança do modelo já experimentado com 
êxito nos Estados Unidos da América, Chile, China, México, Peru, Venezuela e outros países. 
Obviamente, o serviço dessa especialidade precisa operar com autonomia e ser dirigido por 
profissional idôneo, diplomado na correspondente área técnico-científica.  
Coerentemente, a função do Tribunal de Contas deve ser concentrada no julgamento. Decidirá 
contendas suscitadas com gestores de bens, valores e interesses da União. Desnecessário julgar 
contas não impugnadas pela administração ou pela auditoria independente, até para impedir 
precipitadas atestações de regularidade e para prevenir insuperáveis congestionamentos de 
processos.  
Nas duas últimas décadas, o País foi assolado por fraudes, abusos e desperdícios, conforme 
divulgado pela imprensa e livros. Conhece-se, outrossim, a inoperância do Governo Federal na 
cobrança do imposto territorial rural, prejudicando consideravelmente os Municípios, destinatários do 
produto. Hoje, identificados já foram os artifícios usados na escrituração de impostos, ocultando 
importante receita que deveria ter sido partilhada com Estados e Municípios e subavaliando a carga 
tributária. Outras deformações certamente existem. O Tribunal de Contas revelou-se impotente para 
prevenir, comprovar ou coibir tais irregularidades ou chegou atrasado em outras. As falhas não foram, 
decerto, motivadas pela incapacidade de seu corpo técnico, mas em razão da absorção de atividades 
estranhas à finalidade arbitrar do órgão julgador e da forma de escolha de seus membros.  
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No que diz respeito à amplitude da fiscalização congressual, ela precisa atingir, além dos fatos 
relacionados à União em sua acepção estrita, também as autarquias e as empresas em que tenha 
investimento e, ainda, a destinação das subvenções concedidas e das receitas renunciadas mediante 
isenções e incentivos. Entretanto, não deveria estender-se a todo o setor público, mencionado no 
anteprojeto, a fim de não invadir a autonomia dos Estados e dos Municípios, além do que seria um 
universo demasiado imenso. Por outro lado, a fiscalização do Congresso não pode ficar limitada ao 
controle, mas exercitar toda a potencialidade oferecida pela auditoria contábil, inclusive a avaliação 
de custo/benefício, a análise de desvirtuamentos funcionais e a indicação de aperfeiçoamentos 
administrativos.  
A organização, as atribuições, o funcionamento, a composição, as garantias de autonomia, os 
procedimentos e os métodos, com referência ao Tribunal de Contas e à Auditoria Geral, bem como os 
detalhamentos insertos nos restantes artigos do anteprojeto, compreendem regências próprias da lei 
comum, tanto sob o aspecto jurídico quanto em sua mutabilidade. O anteprojeto padece do vício de 
repetir minudências incluídas pela Constituição de 1967 e de aditar outras impertinentes na Lei Maior. 
Como matéria constitucional, basta dizer o que se encontra no único artigo sugerido e seus 
parágrafos.  
Confio, pois, em que o bom senso e a sensibilidade a inovações progressistas determinem o 
acolhimento da presente emenda.  
Parecer:   
   O Anteprojeto por nós apresentado a esta Subcomissão consagra, inequivocamente, dois sistemas 
de controle: o interno, praticado no âmbito de cada Poder, e o externo, exercido pelo Congresso 
Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União.  
Não se nos afigura conveniente, portanto, a criação de uma Auditoria-Geral da República, a 
constituir-se, na verdade segundo aliás é sugerido, como mais um órgão auxiliar do Legislativo na 
prática do controle externo. Essa providência, forçoso é convir, apenas irá acarretar injustificável 
oneração dos custos do controle.  
As funções de auditoria, por outro lado, podem continuar segundo entendemos, a ser exercidas, com 
inteira eficiência, pelo órgão auxiliar do Legislativo nos misteres do controle externo, haja vista que o 
Tribunal de Contas da União, que hoje as realiza, dispõe, em seu Quadro Permanente, de 
peritos contábeis de reconhecida e comprovada competência, sempre recrutados mediante concurso 
público.  
De mais a mais, as Auditorias ou suas congêneres, existentes nos países mencionados na 
Justificação, ali têm as mesmas atribuições que, entre nós, cabe às Cortes de Contas.  
Inexiste, pois, naqueles países, o que a Emenda pretende implantar: a coexistência-de dois órgãos 
cm o mesmo objetivo de auxiliar o Congresso Nacional na realização do controle externo das 
finanças públicas.  
Relativamente à increpação de que os artigos 23 e 31 do Anteprojeto "compreendem regências 
próprias da lei comum", oportuno é consignar, "data vênia", que a linha por nós adotada, no particular, 
encontra respaldo não só na nossa tradição constitucional, que tem tido o cuidado de sempre 
estabelecer, na Lei Maior, a competência dos Tribunais Superiores, como também na prática adotada 
pelo eminente Relator do Anteprojeto apresentado à Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério 
Público.  
Nosso voto, assim, em razão de todo o acima exposto, é pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00022 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O art. 31 passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 31 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente da  
República, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de reputação ilibada e de notórios  
conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros e de administração pública, após aprovada a 
escolha pelo Congresso Nacional." 
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Justificativa: 
A redação inicial, permissa vênia, é de caráter casuístico e de endereço certo. Seria inconveniente 
permanecer. 
Parecer:   
   Não há como discordar das razões em que se basearam a Emenda, porquanto elas foram 
apresentadas na "JUSTIFICATIVA" que acompanha a proposição, conforme já assinado.  
Quanto à referência ao Anteprojeto, "data vênia", discordamos do nobre Constituinte. A regra em 
comento inova no que concerne à composição do Tribunal, à semelhança do que ocorre em  
todos os outros Tribunais Superiores, onde é normal e salutar a ascensão de Juízes e Auditores.  
Por todo o exposto, e tendo em vista o acolhimento de outra proposição, que, a nosso ver, disciplina 
a matéria de forma mais adequada, nosso voto é pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00029 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O art. 31 e seu § 1o. passam a ter a seguinte redação:  
Art. 31. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente da  
República, mediante prévia aprovação por maioria absoluta do Congresso Nacional, dentre 
brasileiros maiores de 35 anos, pelo menos dez anos de reconhecida experiência e merecimento  
profissional, notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração  
pública, e reputação ilibada, obedecidas as seguintes condições:  
I - dois terços de livre escolha do Congresso Nacional;  
II - um terço mediante aprovação, dentre Auditores indicados em lista tríplice pelo Tribunal.  
§ 1o. Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Tribunal Federal de Recursos, e somente poderão aposentar-se com as vantagens 
do cargo por implemento de idade ou por tempo de SERVIÇO, APÓS DEZ ANOS DE EFETIVO 
EXERCÍCIO. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   É de todo louvável a preocupação do ilustre Constituinte manifestada na abordagem do tema 
atinente ao provimento do cargo de Ministro do Tribunal de Contas, assunto da mais alta relevância 
para a independência e eficácia do órgão auxiliar do Congresso Nacional no que se refere ao controle 
externo.  
Com relação ao § 1o a alteração proposta não nos parece aceitável, posto que a regra inerente ao 
implemento de idade neutraliza, em parte, o efeito da norma que estabelece um período mínimo de 
efetivo exercício para obtenção das vantagens do cargo na aposentadoria.  
Quanto às demais alterações, já acolhemos outra proposição que, a nosso ver, disciplina de forma 
mais adequada a matéria. 
Por todo o exposto, nosso voto é pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00041 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao art. 31, do Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização  
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Financeira, após "Tribunal de Contas da União,"  
"Em número de onze" 
Justificativa: 
O Anteprojeto não determina o número de Ministros. 
Parecer:   
   Sendo, pois, matéria que pode variar ao longo do tempo, convém que se deixe à legislação 
infracional a sua definição, para que, assim se evitem as constantes alterações de nossa Carta-
Magna, que se pretende duradoura.  
Nessas condições, nosso voto é pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00045 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   No art. 7o., suprima-se o parágrafo único.  
No art. 11, suprima-se o parágrafo 1o.  
Do art. 24, suprima-se o item IV.  
Do art. 31, suprima-se o § 2o.  
Suprima-se o art. 10 e seus parágrafos.  
Acrescente-se ao art. 1o., como § 1o., renumerando-se os demais:  
"Art. 1o. ................................. 
§ 1o. O Congresso Nacional fixará, até o término do exercício anterior, as prioridades dos  
Orçamentos Planos e Programas referidos neste artigo."  
Acrescente-se ao art. 17:  
"Art. 17 . ............................... 
Parágrafo único. Os programas de governo em todos os setores, bem como os Planos das  
Companhias Estatais fixarão em suas previsões os padrões pelos quais sua efetividade deva ser  
avaliada e estarão em seu conjunto sujeitos à aprovação prévia de que trata o art. 1o. da  
presente Seção." 
Justificativa: 
Todas as emendas propostas visam ao fortalecimento ou reestabelecimento das prerrogativas do 
Poder Legislativo.  
Por um lado, tentamos retirar do anteprojeto original detalhes que nos parecem próprios de 
regimentos internos e que nem nesses devem estar por restringir prioridades, por outro 
acrescentamos o reestabelecimento de prerrogativas.  
Parecer:   
   O exame preliminar da proposição revela que a forma como foi apresentada contraria frontalmente 
a norma regimental, que veda a apresentação de emenda que diga respeito a mais um dispositivo. A 
própria justificação se reporta a "todas as emendas aqui propostas...".  
Pelo exposto, portanto, nosso voto é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00048 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa do art. 31, inciso I  
Substitua-se os incisos I e II do art. 31 pelos incisos I, II e III, nos seguintes termos:  
"Art. 31. ..................................  
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I - um terço, após ........  
II - um terço entre membros do Ministério Público Federal;  
III - um terço entre Auditores indicados  
......." 
Justificativa: 
A Participação de membros do Ministério Público na constituição do Tribunal é uma tradição no direito 
brasileiro, o que pode ser verificado no texto constitucional nos artigos referentes à constituição dos 
Tribunais Superiores. Não há, assim, por que excluir essa participação em relação ao Tribunal de 
Contas da União, órgão perante o qual o Ministério Público já atua, com outra designação (Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas da União), restando dessa forma necessidade de 
compatibilização da designação do órgão – Ministério Público Federal – com o texto do anteprojeto.  
Parecer:   
   As razões alinhadas pelo nobre Constituinte identificam-se com o nosso posicionamento a respeito 
da matéria, ressalvado, no particular, o número de Ministros que devam ser providos por egressos do 
Ministério Público.  
Com efeito, segundo a outra Emenda que acolhemos, por apresentar, a nosso ver, uma composição 
para o Tribunal mais adequada à nossa realidade, 1/3 dos cargos destinam-se a Auditores e 
membros do Ministério-Público junto ao Tribunal.  
Assim, nosso voto é pelo acolhimento, em parte, da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00054 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 31 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 31. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão indicados pelo Congresso Nacional,  
entre brasileiros de notável saber jurídico e contábil." 
Justificativa: 
Como um órgão auxiliar do Poder Legislativo encarregado de fiscalizar os atos do Executivo, é 
injustificável que seus ministros sejam nomeados ou indicados pelo Presidente da República. Por 
isto, propomos que a responsabilidade exclusiva sobre a indicação dos ministros do TCU seja do 
Poder Legislativo, através do Congresso Nacional.  
Parecer:   
   Embora procedente a objeção feita pela eminente Autora, a redação proposta por V.Exa. data 
vênia, não disciplina, convenientemente, a matéria, bastando mencionar que não indica, sequer, 
quem fará as nomeações dos Ministros da Corte de contas.  
Demais disso, o texto do Anteprojeto, já agora aprimorado nessa parte, se encontra escoimado do 
apontado inconveniente.  
Nosso voto, assim, é pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00060 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão "cinco anos" constante do § 1o. do art. 31 pela expressão "dez anos". 
Justificativa: 
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Em nome da moralidade administrativa é conveniente que a aposentadoria no cargo de ministro do 
TCU, com todas as vantagens e benefícios dele decorrentes, só seja concedida aos que exerceram 
efetivamente esse cargo por um período superior a 10 (dez) anos.  
Parecer:   
   Afigura-se-nos inconveniente a dilação proposta, que poderá constituir, inclusive, injusto entrave à 
aposentadoria de Ministro que já contém elevado tempo de serviço.  
Ademais, tem sido direito assegurado ao servidor público ocupante dos cargos de cúpula da 
Administração , o de aposentar-se com as vantagens do último cargo ocupado, quando 
nele comprova exercício por um mínimo de cinco anos ininterruptos.  
Nosso voto, assim, é pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00064 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 31, a seguinte redação, suprimindo-se os incisos I e II e o art. 33.  
"Art. 31. O Tribunal de Contas da União, com sede na capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de onze ministros, nomeados pelo Presidente da República, depois de  
aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo dois dentre os Auditores, dois dentre membros do  
Ministério Público e dois dentre servidores do Grupo de Controle Externo dos Auxiliares do  
próprio Tribunal e o restante dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade  
moral e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública." 
Justificativa: 
Objetiva, tal emenda, valorizar o mérito, o esforço e prestigiar o corpo instrutivo e demais instituições 
que atuam junto ao Tribunal, minimizando também a predominância dos fatores políticos na formação 
do colegiado de Egrégia Corte de Contas, e, por conseguinte nos demais Tribunais Estaduais. 
Ademais, releva dizer, que já é este o procedimento adotado para a maioria dos Tribunais Superiores, 
ao inserir nos seus quadros, membros oriundos da advocacia e do Ministério Público.  
OBS: fica prejudicado o Art. 33. 
Parecer:   
   De ressaltar, incialmente, que a proposição peca por tentar estabelecer, em sede constitucional, o 
número de Ministros da Corte de Contas, disciplinamento que, na verdade, melhor se adapta à lei 
comum, já que não seria recomendável ter-se de emendar a Lei Maior sempre que venha a ser 
necessário aumentar a composição daquele Tribunal.  
Por outro lado, não se encontra ali devidamente definido, para todos os Ministros a integrarem o 
colegiado, o limite mínimo de idade a ser obedecido, pois a exigência que está expressa diz respeito, 
apenas, aos últimos cinco membros a serem escolhidos dentre brasileiros de idoneidade moral e 
notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública.  
Quanto aos critérios de provimento propostos, parece-nos que o anteprojeto, já agora por nós 
aperfeiçoado, incorpora avanços bem mais significativos, permitindo, inclusive, a sugerida 
participação dos membros do Ministério Público na composição do Tribunal de que se trata.  
Nosso voto, em razão do exposto, é pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00066 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   O artigo 31 passa a ter a seguinte redação:  
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"Art. 31. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente da  
República, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, após aprovada a escolha pelo 
Congresso Nacional, dentre cidadãos de reputação ilibada e de notórios conhecimentos jurídicos, 
econômicos, financeiros ou de administração pública.  
Mantidos inalterados os parágrafos 1o. e 2o.." 
Justificativa: 
A emenda proposta simplifica o processo de seleção dos membros do Tribunal de Contas da União, 
mantém a democracia da escolha pela exigência de aprovação parlamentar, bem como garante o 
pré-requisito de competência para o desempenho das funções a serem exercidas pelos titulares. 
Parecer:   
   Em nada aprimora, no nosso entendimento, o texto que pretende ver alterado, no qual buscamos 
democratizar a composição de nossa principal corte de contas.  
Coerentemente com a austeridade que a Constituição deve impor à sistemática do orçamento e de 
sua fiscalização, nosso voto é pela rejeição da Emenda José Richa. 
 
   
   EMENDA:00072 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Substitua-se os artigos 23 e 24 e de 26 a 37, e respectivos parágrafos, do anteprojeto em  
questão, pelos seguintes:  
"Art. 3o. A fiscalização e controle do orçamento da União será feita pelo Congresso  
Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União.  
Art. 4o.O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, tem jurisdição em todo o País e seus Ministros serão nomeados pelo Presidente da  
República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros, maiores de  
trinta e cinco anos, de idoneidade moral e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos,  
contábeis, financeiros ou de administração pública, e terão as mesmas garantias,  
prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos.  
Art. 5o.Lei complementar e ordinária disporão, cada qual dentro de seu âmbito jurídico,  
sobre o orçamento da União e o processo de fiscalização, pelo Poder Legislativo e Tribunal de  
Contas da União. 
Justificativa: 
Evidentemente, tanto a lei complementar à Constituição quanto a lei ordinária serão longamente 
discutidas e votadas pelo Congresso Nacional, ocasião em que disporão, de forma completa e cabal, 
sobre a matéria objeto de seu campo normativo.  
Sem pretender ensinar técnica jurídico-constitucional, diríamos que a Lei Complementar, por 
exemplo, poderá dispor sobre o processo legislativo orçamentário, as obrigações e deveres do Poder 
Executivo nessa área, a competência e prerrogativas do Congresso Nacional e Tribunal de Contas da 
União, tendo-se em mira a perfeita fiscalização, controle, apuração e punição dos culpados pela 
prática de irregularidades no trato da coisa pública, sem prejuízo, é obvio, do que dispuser a nova lei 
orgânica da supracitada Corte de Contas, que reestruturaria em razão das novas exigências da 
sociedade brasileira.  
A lei ordinária, por seu turno, regularia o exercício financeiro, a organização e elaboração do 
orçamento público, bem como sua compatibilização com os planos e programas de governo 
submetidos à apreciação do Poder Legislativo.  
Assaz notório, por outro lado, que os Poderes da república fiscalizam-se a si próprios, através de 
mecanismos por eles criados, onde inferir-se que a lei ordinária deverá, também, regular sobre a 
manutenção ou criação de sistema de controle interno uniforme, que possibilite eficaz fiscalização e 
controle de receitas e despesas públicas.  
Finalmente, cumpre-nos destacar que, examinando as Constituições de vários países, como os 
Estados Unidos da América, Itália, Espanha, Alemanha, Portugal, Cuba e Venezuela, deparamo-nos 
com o fato encontradiço e incontestável de que o tema orçamentário, nessas cartas magnas, são 
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tratados em termos de princípios gerais, limitando-se, na sua maioria, a apenas dois ou três artigos, o 
que significa, portanto, que as normas hierarquicamente inferiores à Constituição tratam da matéria 
com maior abrangência e perfeição, propiciando, inclusive, maior descentralização na administração 
orçamentária do setor público, de que tanto carece o nosso País, para o fortalecimento das finanças e 
municipais. 
Parecer:   
   A proposição, oportuno é ressaltar, mutila, de forma irremediável, o anteprojeto apresentado a esta 
Subcomissão, eis que dele pretende suprimir nada menos que catorze artigos.  
Isto posto, não obstante os elevados propósitos manifestados pelo seu eminente Autor, o nosso voto 
é pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00078 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Aos itens I e II do artigo 31 do anteprojeto do Relator da Subcomissão de Orçamento e  
Fiscalização Financeira, acrescido de parágrafo único, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 31. ..................................  
I - entre Procuradores e Auditores, indicados, respectivamente, pelo Ministério  
Público e pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento;  
II - após aprovada a escolha pelo Congresso Nacional, dentre cidadãos de reputação ilibada e  
de notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública.  
Parágrafo único. As vagas serão preenchidas, alternadamente e na ordem estabelecida neste  
artigo, à razão de uma para duas, pelo critério dos itens I e II, respectivamente." 
Justificativa: 
Trata-se de sanar omissão em relação à reserva de vagas nos Tribunais para o acesso de membros 
do Ministério Público, tradição longamente seguida em nossas instituições jurídicas.  
Além disso, era preciso aclarar a sequência do preenchimento das vagas para não tornar ineficaz o 
princípio em relação aos Auditores e Procuradores, que seriam, naturalmente, deslocados para as 
últimas oportunidades, frustrando-se a sua expectativa de virem cedo a ser aproveitados, sob a 
conspiração da implementação do tempo para a aposentadoria, que os levaria fatalmente a desistir 
da espera.  
Depois, na medida em que experientes membros vão deixando a Corte, é mister supri-las com 
pessoas versadas em suas práticas para a necessária continuidade do ritmo de suas atividades, que 
poderia ser descontinuado pelo tirocínio a ser desenvolvido pelos que, a despeito da formação 
profissional, levariam algum tempo para familiarizar-se com os procedimentos e a orientação ali 
seguidos. Daí porque a fixação do critério de preenchimento das vagas, de modo a serem 
aproveitados, alternadamente, funcionários, com vivencia do serviço, e profissionais convocados em 
outro campo de atividade.  
Parecer:   
   É todo procedente o pleito do ilustre colega de Goiás tanto que procuramos compatibilizá-lo ao 
dispositivo que versa, na Constituição, sobre a nova composição daquele colegiado.  
Pelas razões expendidas, nosso voto é pelo acolhimento parcial da Emenda em epígrafe. 
 
   
   EMENDA:00091 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
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Texto:   
   No art. 31, § 2o.:  
"Onde se lê: cinco anos  
Leia-se: dez anos" 
Justificativa: 
A dilatação do prazo para aposentadoria é essencial para garantir estabilidade ao Tribunal bem como 
para evitar o uso político partidário da nomeação dos seus Ministros.  
Parecer:   
   A preocupação do nobre constituinte é de todo louvável. Entretanto, há inconvenientes na dilação 
proposta, podendo, inclusive, constituir injusto entrave à aposentadoria de Ministros que já contem 
elevado tempo de serviço. Neste caso, 05 (cinco) anos nos parece um período razoável, até mesmo 
porque tem sido assegurado ao servidor público ocupantes de cargos de cúpula na Administração, o 
direito de aposentar-se com as vantagens do último cargo ocupado, desde que tenha exercido por 
esse período de 05 (cinco) anos, ininterruptamente.  
Assim, nosso voto é pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00105 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto do Relator da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, dê-se ao  
artigo 31 da Seção da Fiscalização Financeira, a seguinte redação, suprimidos os artigos 32, 33 
e 36:  
"Art. 31. O Auditor-Geral, com prerrogativas de Ministro de Estado, será eleito pelo Congresso  
Nacional, juntamente com o Adjunto, seu substituto eventual, para mandato com a duração de cada  
legislatura.  
§ 1o. A escolha poderá recair em membro do Congresso Nacional, cujo afastamento não implicará  
perda do mandato parlamentar.  
§ 2o. Por maioria absoluta do Congresso Nacional, o Auditor-Geral poderá ser destituído, a  
qualquer tempo, procedendo-se a nova eleição para provimento do cargo." 
Justificativa: 
Em emenda a essa Subcomissão, estamos remetendo a fiscalização financeira e orçamentária a 
cargo de uma Auditoria-Geral, como órgão auxiliar do Congresso Nacional, pelo que era mister 
substituir os dizeres sobre o Tribunal de Contas, para referir-se ao Auditor-Geral, enquanto que 
aquela força de outra Emenda apresentada a Subcomissão competente, será deslocada para o 
Judiciário, com novas e importantes funções no combate à ineficiência administrativa.  
Parecer:   
   A proposta conflita frontalmente com a tradição do nosso país em matéria de controle externo e 
deturpa completamente a filosofia e sistemática do Anteprojeto.  
Diante do exposto, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:00115 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JESSÉ FREIRE (PFL/RN) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 31, suprimi seus incisos e parágrafos, criando Parágrafo único e,  
em outros dispositivos, altera a nomenclatura da Corte de Contas.  
"Onde se lê, nos artigos 24, 26, 27 e § 2o., 28, 29, 30 32 e § 2o. Parágrafo Único do artigo 35, 
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Tribunal de Contas da União, leia-se Tribunal Federal de Contas."  
Art. 31. O Tribunal Federal de Contas, órgão auxiliar do Congresso Nacional, composto de  
cidadãos de notório saber jurídico, de finanças ou economia, maiores de trinta e cinco anos,  
aprovados em concurso público específico de provas e títulos, com as prerrogativas de Ministro do  
Supremo Tribunal Federal, com organização e funcionamento previstos em lei complementar que  
aproveitará a estrutura do Tribunal de Contas da União, e respeitará o exercício vitalício dos  
atuais membros, exerce a fiscalização financeira, orçamentária e operacional sobre os atos da  
administração pública e apuração da responsabilidade de seus agentes.  
Parágrafo Único. A lei orgânica do Tribunal Federal de Contas de que trata este artigo é de  
sua própria iniciativa, podendo criar delegações ou órgãos que o auxiliem." 
Justificativa: 
A proposta inova na forma de sua constituição. Não se pode ter melhor modo de prover os cargos de 
Ministro do Tribunal Federal de Contas, senão o concurso público. O fato é de que esses cargos, 
para os quais se urge a mais absoluta independência e capacidade científica, não podem continuar 
tendo o seu procedimento por critérios subjetivos.  
A função de julgar precisa estar ao abrigo das veleidades e eventuais gratidões de indicação. No 
Estado de Direito é, certamente, o Poder Judiciário, em qualquer de suas formas, especialmente uma 
Corte de Contas, o mais significativo, pela sua condição de Minerva das decisões nacionais. 
Parecer:   
   A competência da Corte de Contas e as prerrogativas de seus Ministros já se encontram, em nosso 
entender, convenientemente disciplinados no texto do anteprojeto.  
Quanto ao sugerido provimento dos cargos de Ministro mediante concurso público, embora o 
entendamos salutar, por dotar o colegiado de membros com elevado nível de isenção 
e independência, parece-nos que deve ser acolhido apenas para parte da composição daquele órgão, 
que, a nosso ver, cabe ser integrado, dada a sua delicada missão constitucional, por elementos de 
formação não estritamente técnica, como proposto.  
Nosso voto, pois, é pelo acolhimento parcial da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00137 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   O caput e incisos do art. 31 do anteprojeto, passam a ter a seguinte redação:  
"Art. 31. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente da  
República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros, maiores de  
trinta e cinco anos, obedecidas as seguintes condições:  
I - um terço, dentre os cidadãos de reputação ilibada e de notórios conhecimentos jurídicos,  
econômicos e financeiros ou de administração pública;  
II - um terço entre auditores, indicados pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e de  
merecimento;  
III - um terço, entre servidores do sistema de controle interno do Poder Executivo, observados  
os critérios de antiguidade e merecimento." 
Justificativa: 
O fortalecimento da fiscalização financeira depende em grande parte da integração entre as 
atividades dos sistemas de controle externo e interno, para que é fundamental que a constituição do 
Plenário do Tribunal de Contas com representantes deste último.  
Sendo o Tribunal órgão auxiliar de controle externo para o exercício de fiscalização financeira e 
orçamentária, não seria lógico retirar-se prerrogativas, que hoje já são conferidas ao Congresso 
Nacional pela Constituição vigente, de participar do processo de escolha dos futuros membros da 
Corte de Contas.  
Parecer:   
   O tema relativo à composição do colegiado do Tribunal de Contas da União, dado o grande número 
de emendas apresentadas com esse objetivo, tem-se mostrado dos mais polêmicos, com a sugestão 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 32  

 

de critérios os mais díspares.  
Contudo, parece-nos ser conveniente a inovação intentada pela proposição ora em exame, a 
comtemplar apenas os integrantes do controle interno do Poder Executivo, quando se sabe que os 
outros Poderes também mantêm controle natureza.  
Em face do exposto, o nosso voto é pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00163 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do artigo 31 a seguinte redação:  
"Art. 31. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, obedecidas as seguintes  
condições:  
I - Um terço dentre cidadãos de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos,  
econômicos, financeiros ou de administração pública, escolhidos pelo Congresso Nacional.  
II - Um terço dentre Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, por este  
indicados, segundo os critérios, em ambos os casos, de merecimento e de antiguidade.  
III - Um terço mediante concurso público de provas e títulos." 
Justificativa: 
O anteprojeto apresentado a esta Subcomissão pelo eminente Relator, na reunião do último dia 11 
(onze), quando cuida da Fiscalização Financeira, Orçamentária e Patrimonial, deixa bem nítido, em 
nosso entender, o intuito de que seja atribuída ao Tribunal de Contas da União a feição de órgão 
auxiliar do Congresso Nacional no exercício do controle externo.  
Ora, se ao sobredito Tribunal se pretende realmente conferir tal feição, parece-nos de todo 
recomendável afastar-se tanto quanto possível, do processo de investidura de seus Ministros, 
qualquer margem de influência do Poder Executivo.  
Na democracia que todos desejamos seja implantada no Brasil, o cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas da União não pode de forma alguma, continuar a ser provido pelo Chefe do Poder Executivo. 
Afinal, é preponderantemente sobre a atuação desse Poder que é exercida a ação fiscalizadora 
daquele Corte de Contas.  
A emenda que ora formulamos, exatamente por partir dessa constatação, preconiza que os cargos 
sob comentário sejam providos por ato do Presidente do Congresso Nacional.  
Os cargos de Ministro do referido Tribunal, de mais a mais, são eminentemente técnicos, sempre a 
exigir de quem os ocupa formação especializada. Daí sugerimos, na presente emenda, que 1/3 (um 
terço) deles seja provido mediante concurso público, na verdade o melhor processo de aferição da 
capacitação profissional em qualquer área do conhecimento humano.  
É evidente, por outro lado, que não poderíamos deixar de inserir na composição de tal seleto 
colegiado o cidadão versado no trato das grandes questões nacionais, a compor, segundo a nossa 
proposta, o primeiro terço daqueles cargos. E o fizemos a partir da convicção de que ninguém melhor 
que cidadãos com esse tipo de formação, por seu elevado e profundo conhecimento dos problemas 
inerentes à administração dos negócios públicos, será capaz de oferecer a órgão tão 
acentuadamente técnico a imprescindível dosagem de humanismo, nem sempre presente nas 
apreciações carregadas de tecnicismo. 
A emenda ora proposta, fácil é concluir, persegue esses elevados objetivos, e, longe de ferir a linha 
adotada pelo eminente Relator, na verdade a aperfeiçoa, pois estabelece para o processo de 
investidura dos Ministros do Tribunal de Contas da União, critérios acentuadamente democráticos, 
bem ao encontro dos anseios que, no momento presente, tanto têm empolgado a Nação brasileira.  
Parecer:   
   Acreditamos que a presente proposição aperfeiçoa o Anteprojeto, razão pela qual nosso parecer é 
pelo acolhimento da Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE E 

Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo – III 
 
   EMENDA:00330 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, acrescente-se, após o 37, o seguinte artigo:  
Art. 38 Haverá junto ao Tribunal de Contas um corpo de representantes do Ministério Público, aos  
quais se aplicam as disposições desta Constituição relativas aos membros da carreira. 
Justificativa: 
Tem sido impraticável a unificação do Ministério Público, em face da especialização de seus 
segmentos, embora a providência tenha sido determinada, no âmbito dos Estados, pela Lei 
Complementar nº 40.  
A relutância dos membros da carreira em nela admitir os Procuradores dos Tribunais de Contas 
gerou sério impasse para o cumprimento das determinações constantes daquela Lei.  
A união, que é a reunião do disperso, paradoxalmente, por questões de somenos importância, vinha 
sendo interpretada como exclusivamente da integração dos Procuradores dos Tribunais de Contas à 
carreira do Ministério Público.  
Agride a consciência que tal ordem tenha sido instituída para alijar experientes funcionários do seu 
mister, o que só encontraria ressonância na ambição de quem pretenda ocupar-lhes o lugar e que 
não pode encontrar, na Constituinte, terreno fértil para prosperar.  
Assim, a alternativa que desponta é a manutenção da situação atual, para que nãos se perpetre 
inominável injustiça.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00331 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do § 2o. do art. 38 do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder  
Legislativo a seguinte expressão:  
"..., à exceção de um terço do número de cargos, a serem providos por Auditores do  
Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento."  
O referido parágrafo ficaria assim redigido:  
" § 2o. Os seus Ministros serão eleitos pelo Congresso Nacional, através da manifestação de  
dois terços de seus representantes, à exceção de um terço do número de cargos, a serem providos 
por Auditores do Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento." 
Justificativa: 
Nos Tribunais Judiciários, todos os que substituem Ministros ou Desembargadores têm direito de 
ascender ao cargo de grau superior. Exemplos: os juízes federais, ao Tribunal Federal de Recursos; 
os Juízes de direito, aos Tribunais de Justiça Estaduais. Os auditores de Justiça Militar, ao cargo de 
Ministro do Superior Tribunal Militar (art. 128, § 1º, letra “b” da atual CF).  
Se a Constituição pretende inovar para melhor, avançar no sentido de fortalecer as Instituições 
Nacionais, este é o momento de assegurar a ascensão dos Auditores dos Tribunais de Contas, 
porque são autoridades que, além de serem recrutados por concursos de provas e títulos, já exercem 
as funções de Ministros, como substitutos eventuais.  
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Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00413 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprimam-se os seguintes dispositivos do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
arts. 32 e 33, §§ do art. 34; art. 37; §§ 1o. e 6o. do art. 38; e arts. 39 e 40. 
Justificativa: 
São de natureza ordinária as regências contidas nos dispositivos quem esta emenda propõe suprimir, 
quando não matéria regimental do Congresso Nacional, enquanto que o § 6º do art. 38 viola o 
princípio federativo.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00415 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 7o. in fine do art. 38 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo.  
§ 7o. ... e dos atuais substitutos. 
Justificativa: 
A emenda visa a estender aos atuais Ministros Substitutivos que são os Auditores, em números de 4 
(quatro), a mesma disposição de caráter transitório que se aplica aos Ministros Titulares.  
Presta a norma proposta um tributo à equidade, uma vez que dá tratamento isonômico a quem se 
encontra mutatis mutandis em situações paralela. Ubi eadem ratio, ibi, eadem dispositivo.  
O acréscimo trata do relevante problema da substituição dos Ministros e Juízes do Tribunal de 
Contas, dando-lhe foro constitucional e pondo fim a um dos mais graves dos vícios dos tribunais: A 
MOROSIDADE DAS DECISÕES.  
O dispositivo é salutar porque responde a um dos cruciais problemas da administração da justiça: A 
SUBSTITUIÇÃO DOS JUÍZES. 
A modelar experiência do Tribunal de Contas da União no que concerne à substituição de seus 
Ministros Titulares, prevista no Decreto-Lei 199, que é a sua Lei Orgânica, complementado pelo 
Regimento Interno, merece consagração constitucional, dada a fragilidade de um mero decreto.  
A vantagem de um corpo especializado de substitutos que dê não apenas continuidade, obstando a 
sua solução, seja por motivo de doenças, licenças, acidentes, faltas e impedimentos, mas que até 
mesmo venha trazer dinamização, através de um trabalho paralelo de distribuição e relação dos 
processos, é uma experiência que merece divulgada em todos os Tribunais do País.  
Ganha a administração, através da permanência de seus serviços, ganha o jurisdicionado, que não 
tem o julgamento de seus processos adiado pelos mais variados motivos.  
A norma ora sugerida exige que os substitutos tenham as mesmas qualificações dos titulares, no que 
concerne à idade, experiência e idoneidade.  
Em contrapartida, assegurada aos substitutos as mesmas garantias clássicas da magistratura, 
consubstanciadas na vitaliciedade, irredutibilidade e inamovibilidade.  
Essas garantias, ditas tradicionais, são antes garantias do cidadão e do jurisdicionado do que 
privilégios dos detentores dos cargos.  
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No caso, porém, dos magistrados, a fim de que sejam salvaguardada a independência e a lisura do 
julgador é de mister que tais apanágios cubram o funcionário público encarregado da prestação 
jurisdicional.  
Além do mais, passa-se a exigir do substituído que se submeta a concurso de provas e títulos, com o 
que se apura a capacidade técnica dos Auditores, possíveis futuros integrantes do Tribunal.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00466 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Altera-se o parágrafo segundo do artigo 38 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo,  
passando a ter a seguinte redação:  
Art. 38 - ........................ 
§ 2o. - Os seus Ministros serão nomeados pelo Presidente do Congresso Nacional, dentre  
brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, obedecidas as seguintes condições:  
I - Um terço dentre cidadãos de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos,  
econômicos, financeiros ou de administração pública, escolhidos pelo Congresso Nacional.  
II - Um terço dentre Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, por este  
indicados, segundo os critérios, em ambos os casos, de merecimento e de antiguidade.  
III - Um terço dentre profissionais das especialidades referidas no inciso I, de notório  
merecimento e idoneidade moral, que se encontrem em efetivo exercício da profissão e contem, pelo  
menos, dez anos de prática indicadas em lista tríplice pelas respectivas entidades de classe. 
Justificativa: 
A emenda proposta visa, em primeiro lugar, compatibilizar o texto aprovado pela Subcomissão do 
Poder Legislativo com o sistema preconizado pela Subcomissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira (art. 27 do respectivo anteprojeto).  
Pretende ainda, notadamente como texto proposto para o inciso III da Emenda, contribuir para que se 
encontre fórmula mais adequada, na composição do Tribunal de Contas, no intuito de assegurar 
eficiência e autonomia no exercício de suas atribuições. Para tanto, propõe-se que o Tribunal seja 
constituído, em partes iguais, por profissionais de notórios conhecimentos livremente escolhidos pelo 
Poder Legislativo, por Auditores e membros do Ministério Público com experiência de atuação junto 
ao Tribunal e por estes indicados, e por profissionais de notório merecimento, com pelo menos 10 
anos de prática, indicados pelas respectivas categorias.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00940 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo.  
Dê-se ao art. 38 e parágrafos a seguinte redação:  
"Art. 38 - caput mantido  
§ 1o. - mantido  
§ 2o. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão eleitos pelo Congresso Nacional,  
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dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, obedecidas as seguintes condições:  
I - Dois terços dentre cidadãos de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos,  
econômicos financeiros ou de administração pública, escolhidos pelo Congresso Nacional;  
II - Um terço dentre Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, por estes  
indicados, segundo os critérios, em ambos os casos, de merecimento e antiguidade.  
§ 3o. - Para efeito do disposto no inciso I, parágrafo anterior, o registro dos candidatos far-se-á, pelos 
partidos políticos, junto à Mesa Diretora do Congresso Nacional, sempre por voto secreto e maioria 
absoluta.  
§ 4o. - suprima-se  
§ 5o.-  suprima-se  
§ 6o. - mantido  
§ 7o. - inclua-se nas Disposições Transitórias, acrescentando-lhe a expressão "... e dos atuais 
substitutos".  
§ 8o. - Para efeito do disposto no inciso II, do parágrafo 2o., o registro dos candidatos será  
feito, junto à Mesa Diretora, pelos Auditores e pelo Ministério Público e o Congresso Nacional  
decidirá, em votação, secreta, por maioria absoluta.  
§ 9o. - Os Ministros têm as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Tribunal Federal de Recursos e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício.  
§ 10. - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores, que têm as mesmas garantias,  
prerrogativas e impedimentos dos Titulares, substituirão os Ministros em suas faltas e impedimentos. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva prestigiar a carreira de Auditor, Magistrado da 1ª Instância em relação 
aos Ministros Titulares que são a Instância superior do Tribunal de Contas.  
Os auditores são, pela Lei Orgânica do TCU, os substitutos dos Ministros exigindo-se que tenham as 
mesmas qualificações exigidas para o cargo de Ministro.  
Além do mais lhes impõe um rigoroso solene concurso público de provas escritas e orais com de 
títulos para a nomeação.  
O critério ora proposto vem fazer justiça a esses verdadeiros juízes e igualar a sua situação com a 
dos auditores da Justiça Militar que tem assegurado o acesso ao Superior Tribunal Militar.  
A experiência adquirida no julgamento das Contas e dos processos, no exercício da substituição dos 
titulares, credencia, de maneira superlativa, os Auditores, bem como os membros do Ministério 
Público junto ao Tribunal, a bem exercerem essas funções.  
No que tange às garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade, essas conquistas 
pertencem não ao funcionário, mas o jurisdicionado e a Nação que passam a ter em seus juízes essa 
muralha contra o esmorecimento no cumprir o dever.  
No mais, procuramos ordenar o artigo e seus parágrafos sem alteração quanto ao mérito do 
anteprojeto.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:01086 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA 
AO ANTEPROJETO APROVADO PELA SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO  
Nos termos do art. 18 e § 2o. do art. 23 do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte,  
substituam-se os artigos integrantes da Seção X - Da Fiscalização Financeira e Orçamentária 
(artigos 35 a 39) pelos seguintes:  
Seção - Da Fiscalização Financeira, Orçamentária e Patrimonial  
[...] 
Art. 20. O Congresso Nacional, mediante resolução, disporá sobre a organização do Tribunal  
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de Contas da União, órgão auxiliar do Poder Legislativo.  
§ 1o. O Tribunal, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, tem jurisdição em todo o 
País.  
§ 2o. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente da República,  
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, obedecidas as seguintes condições, 
alternadamente, para cada vaga ocorrida:  
I - dentre cidadãos de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos,  
financeiros ou de administração pública, após aprovada a escolha pelo Congresso Nacional;  
II - dentre Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, por este indicados,  
segundo os critérios, em ambos os casos, de merecimento e de antiguidade.  
§ 3o. Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, remuneração e impedimentos dos  
Ministros do Tribunal Federal de Recursos, e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício.  
§ 4o. Os Auditores terão, além de outras atribuições definidas em lei, as mesmas garantias,  
prerrogativas e impedimentos dos Ministros, cabendo-lhes substituí-los em suas faltas e  
impedimentos.  
§ 5o. O Tribunal exerce, no que couber, as atribuições previstas no art. (115 da atual  
Constituição Federal).  
[...] 
Justificativa: 
Apresentamos proposta de alteração da parte relativa à Fiscalização Financeira e Orçamentária com 
o mesmo objetivo que nos levou a apresentar emenda na Seção do Orçamento do anteprojeto dessa 
Comissão: o aprimoramento no exercício da ação pública e especialmente, o fortalecimento do 
Congresso Nacional, mediante uma participação maior no acompanhamento, na fiscalização e na 
análise da utilização de todos os recursos públicos.  
Nessa perspectiva, procuramos demonstrar uma concepção mais abrangente com relação ao 
controle externo e interno e ao papel do Poder Legislativo, bem como, especificamente, às funções 
do Tribunal de Contas da União.  
Com referência a este órgão, o qual entendemos como auxiliar do Congresso Nacional, vale salientar 
que propusermos uma alternativa bastante equilibrada para a composição de seu plenário, 
ponderando igualmente, os critérios políticos, técnicos e os relativos à experiência adquirida, na 
indicação de seus Ministros.  
Nesta emenda, introduzimos, ainda, dispositivo a ser regulamentado por meio de lei complementar, 
que assegura o controle das contas e dos recursos monetários a um banco central. Este órgão 
deverá ter autonomia para exercer suas tarefas sem estar condicionado às variações e injunções 
conjunturais da política.  
Parecer:   
   Prejudicado. 
 
   
   EMENDA:01112 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   O § 7o. do art. 38 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo (III-a) passará a  
ter a seguinte redação:  
"§ 7o. - Este dispositivo constitucional começará a vigorar 90 (noventa dias) após a  
promulgação da Constituição, admitida a eleição dos atuais titulares dos Tribunais". 
Justificativa: 
A inovação que se pretende dar ao sistema de nomeação dos juízes do Tribunal de Contas é muito 
importante e urgente. Impõe-se a imediata renovação dos seus quadros, nada impedindo a 
nomeação de alguns ou de todos atuais ocupantes que preenchem os novos requisitos impostos. O 
ônus pela eventual indenização aos atuais titulares será sempre menor do que a manutenção do 
sistema reconhecidamente ineficiente.  
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Parecer:   
   Prejudicada. 

FASE E 

  COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – V 
 
   EMENDA:00116 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças. 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, dê-se ao artigo 27 a  
seguinte redação:  
Art. 27. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentro brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, alternadamente e nessa 
ordem:  
I - um terço dentre Procuradores e Auditores, indicados em lista tríplice pelo Ministério  
Público e pelo Tribunal, respectivamente;  
II - um terço dentre cidadãos de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos,  
econômicos, financeiros ou de administração pública, diplomados nessas ciências, escolhidos  
pelo Congresso Nacional;  
III - um terço mediante concurso público de provas e títulos. 
Justificativa: 
É preciso aclarar a sequência do preenchimento das vagas para não tornar ineficaz o princípio em 
relação aos Procuradores e Auditores, frustrando-se a sua expectativa de virem cedo a ser 
aproveitados, sob a conspiração da implementação do tempo para a aposentadoria, que os levaria 
fatalmente a desistir da espera.  
Depois, na média em que experientes membros vão deixando a Corte, é mister supri-la com pessoas 
já versadas em suas práticas para a necessária continuidade do ritmo de suas atividades, que 
poderia ser rompido pelo tirocínio a ser desenvolvido pelos que, sem embargo da formação 
profissional, levariam algum tempo para familiarizar-se com os procedimentos e a orientação ali 
seguidos.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00144 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 27 do Anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 27 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, depois de aprovada a escolha pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, 
dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de reconhecida idoneidade moral e notórios  
conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, e terão as mesmas  
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garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de  
Recursos." 
Justificativa: 
O Tribunal de Contas da União é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Sua competência de controle e 
fiscalização dos recursos orçamentários incide, ainda que não completamente, de modo particular 
sobre a ação do Poder Executivo.  
Dessa forma, para preservar sua autonomia e completa independência, é mais lógico que seus 
membros, a par de nomeados pelo Presidente do Congresso Nacional, sejam escolhidos, em sua 
totalidade, pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.  
São requisitos essenciais para o exercício das relevantes funções, a reconhecida idoneidade moral e 
notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, assim como 
as tradicionais garantias e prerrogativas.  
A forma ora proposta, de compor a Corte de Contas, também fortalece e valoriza o Poder Legislativo, 
ampliando suas prerrogativas e sua ação indireta no sentido de fiscalizar e controlar os recursos 
públicos.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00184 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item III do artigo 27 do Anteprojeto da Subcomissão de  
Orçamento e Fiscalização Financeira:  
Art. 27.........................  
Item I...........................  
Item II..........................  
tem III - Um terço dentre Técnicos de Controle Externo, do respectivo Tribunal, segundo  
os critérios de merecimento e de antiguidade. 
Justificativa: 
É no Controle Externo, que repousa a eficiência dos levantamentos que irão ser examinados pelos 
senhores Ministros e Conselheiros. Na exatidão desses levantamentos está a base dos julgamentos e 
portanto repousam nesses Técnicos de Controle Externo, toda a reponsabilidade que a função 
transmite. 
Se os Técnicos dos Tribunais têm tamanha responsabilidade e desempenam com tanta firmeza suas 
atribuições, porque não inclui-los no Colegiado dos Tribunais. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema de Planos Orçamento e Fiscalização 
Financeira proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos 
membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00239 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira:  
O art. 29 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 29 - O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, tem jurisdição em todo o país, será composto de 9 (nove) Ministros e terá autonomia -  
administrativa e financeira." 
Justificativa: 
A emenda busca fixar o número de Ministros, consolidando a situação atual, garantindo, ao mesmo 
tempo, a necessária autonomia financeira e administrativa.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema de Planos Orçamento e Fiscalização 
Financeira proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos 
membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00309 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item I do art. 27 do anteprojeto da Subcomissão de Orçamento 
e Fiscalização:  
Art. 27 ....................................  
I - Dois terços dentre cidadãos de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos,  
econômicos, financeiros ou de administração pública escolhidos pelo Congresso Nacional.  
II - ........................................  
III - Suprima-se. 
Justificativa: 
Não há na história da composição dos Tribunais a figura de preenchimento das vagas mediante 
concurso público. Seria uma inovação sem tradição, de implementação muito dispendiosa, 
estabelecendo-se um concurso nacional para aproveitamento de uma única vaga, sem que houvesse 
a participação da comunidade política na escolha e seleção dos nomes.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00311 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao § 1o. do art. 27 do Subprojeto apresentado pela Subcomissão de  
Orçamento e Fiscalização Financeira a expressão "voluntariamente" após as palavras "vantagens 
do cargo". 
Justificativa: 
Como pessoas físicas os Senhores Ministros são passiveis de acidentes de saúde, totalmente 
imprevisíveis. Querer impedi-los de usufruírem a aposentadoria com todas as vantagens quando 
infelizmente acometidos por problemas de saúde seria uma grave injustiça. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema de Planos Orçamento e Fiscalização 
Financeira proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos 
membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00340 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso II e dê-se nova redação ao inciso I do art. 27 do Anteprojeto da  
Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira:  
Art. 27 ....................................  
..................................................  
I - dois terços dentre cidadãos de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos,  
econômicos, financeiros ou de administração pública, eleitos pelo Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Apresentamos a justificativa abaixo na sugestão constitucional apresentada no Plenário da 
Constituinte de que os Ministros do Tribunal de Contas deveriam ser escolhidos pelo Congresso 
Nacional.  
Embora o ilustre da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tenha acolhido nossa 
sugestão quanto ao mérito, quanto a forma de preenchimento dos cargos de Ministro do Tribunal de 
Contas, optamos por outra metodologia, objeto da presente Emenda. 
Os membros do Tribunal de Contas pela Constituição em vigor, no seu art. 72 § 3º, são nomeados, 
exclusivamente, pelo Presidente da República. Como órgão auxiliar do Congresso Nacional e 
fiscalizador das contas do Presidente da República, estas nomeações devem ser feitas pelo 
Congresso Nacional. A proposta do ilustre relator é democrática quando permite “que um terço seus 
membros sejam eleitos entre Auditores e Membros do Ministério Público junto ao Tribunal”. Os dois 
terços restantes, porém, devem ser eleitos pelo Congresso Nacional e nomeados pelo seu 
Presidente.  
Justificativa à sugestão da Proposta Constitucional. 
Outra proposta nossa, que trata de acesso a magistratura, tenta restaurar a linha de coerência 
Constitucional.  
Por esta, procura-se corrigir uma anomalia. Pela atual Constituição e pela filosofia que inspirou a 
criação do Tribunal de Contas da União, este é um órgão auxiliar do Congresso Nacional.  
“O controle externo do Congresso Nacional exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União e 
compreendera a apreciação das contas do Presidente da República...” (Art. 70 § 1º). Ao Congresso 
deve caber, portanto, a escolha dos membros do seu órgão auxiliar. 
É inteiramente descabida e até imoral livre e íntima escolha do Presidente da República, dos 
integrantes do Tribunal de Contas da União que examinam as contas do próprio Presidente. Esta 
aberração ocorre, também, nos Estados e Municípios, onde Governadores e Prefeitos escolhem e 
nomeiam aqueles que irão apreciar suas próprias contas.  
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Os pré-requisitos exigidos para a nomeação do Ministro do Tribunal de Contas são inteiramente 
subjetivos e sujeitos, apenas, a julgamento de um homem, a quem o escolhido julgará suas contas. 
Procura-se, com esta proposta, ampliar o fórum do julgamento e da decisão, para um coletivo, do 
qual o Tribunal de Contas é órgão auxiliar. Podem, até, os constituintes, querendo, ampliar as 
atribuições deste Tribunal, mas ele não poderá deixar de ser, sempre, um órgão auxiliar ou de 
colaboração do Congresso Nacional, a quem cabe, afinal, o julgamento das contas do Presidente da 
República.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00341 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. 27 do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira  
passa a ter a seguinte redação, mantidos os §§ 1o. e 2o.  
Art. 27 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente da  
República, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, obedecidas as seguintes condições:  
I - Dois terços dentre cidadãos de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos,  
econômicos, financeiros ou de administração pública, escolhidos pelo Congresso Nacional;  
II - Um terço dentre Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, por este  
indicados, segundo os critérios, em ambos os casos, de merecimento e de antiguidade. 
Justificativa: 
A presente emenda visa, por um lado, manter a tradição quanto à competência do Presidente da 
República para nomear os Ministros do Tribunal de Contas da União.  
Por outro, suprimir a reserva de um terço das vagas para os aprovados em concurso público de 
provas e títulos.  
É que, tanto os Auditores, que são os substitutos dos Ministros Titulares, quanto os membros efetivos 
do Ministério Público junto àquele Tribunal, segundo a legislação vigente – que neste ponto deve ser 
mantida – somente podem ser nomeados para os respectivos cargos depois de aprovados em 
concurso público de provas e títulos.  
A supressão do inciso III do dispositivo em causa (art. 27) conforme aqui proposto, tem o mérito de 
elevar para dois terços o número de vagas de Ministro do TCU que serão providas mediante escolha 
do Congresso Nacional, segundo o mesmo critério preconizado pela Subcomissão de Orçamento e 
Fiscalização Financeira.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00371 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.  
O art. 27 passa ter a seguinte redação:  
"Art. 27 - Os Ministro do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as  
seguintes condições:  
I - Um terço, indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Congresso Nacional;  
II - Um terço dentre Auditores, substitutos legais de Ministros, ou membros do Ministério  
Público junto ao quadro do Tribunal de Contas por este indicado, em lista tríplice;  
III - Um terço escolhido pelo Congresso Nacional, dentre parlamentares ou ex-parlamentares. 
Justificativa: 
O texto da Subcomissão prevê o provimento de um terço dos cargos de Ministros do Tribunal de 
Contas da União, por concurso.  
Ora, o concurso público, que afere principalmente capacidade intelectual, é forma consagrada de 
provimento, para início de carreiras: de funcionário público ou da Magistratura. 
Seria insustentável a realização de concurso público para: Ministro do Supremo Tribunal Federal, do 
Tribunal Federal de Recursos ou para o cargo de Desembargadores dos Tribunais de Justiça ou 
mesmo tribunais de Alçada.  
Por outro lado, a indicação de Embaixadores igualmente prescinde de concurso, sem embargo de 
concurso inicial para ingresso na carreira. 
Ora, um órgão de jurisdição especial, com o Tribunal de Contas da União, encarregado do controle 
externo dos três poderes da república, tem características análogas à dos exemplos citados.  
A redação aqui proposta, mentem a decisão de 3 blocos de 1/3, confiados à escolha: do Congresso 
Nacional, da Presidência da República e do Tribunal de Contas da União, em condições que esta 
emenda especifica, de acordo com a tradição de nosso direito constitucional. 
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00612 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 27 do anteprojeto da  
Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira a seguinte redação:  
Art. 27. O Conselho Federal de Contas, com sede no Distrito Federal e jurisdição em todo o  
País, compõe-se de nove membros, escolhidos dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos de  
idade, de ilibada reputação e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros  
ou de administração pública, nomeados por um período de seis anos, vedada a recondução,  
renovada a composição, por um terço, a cada dois anos, sendo:  
I - três Conselheiros de escolha do Presidente da República;  
II - três Conselheiros eleitos pelo Congresso Nacional;  
III - três Conselheiros da escolha do Presidente do Superior Tribunal Federal, ouvido o  
Plenário do Tribunal.  
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Parágrafo único. Os Conselheiros terão, no exercício de seu cargo, as mesmas garantias,  
vencimentos e impedimentos dos Juízes e dos Tribunais Superiores. 
Justificativa: 
A fiscalização e publicação das contas públicas, essencial à res pública democrática, exige órgão 
atuante e decisivo, com dedicação política e técnica indisputável, exercida por cidadãos que, por não 
serem vitalícios, receberão, ao deixarem o cargo, julgamento da opinião pública. A relevância 
constitucional do Conselho não convive com o caráter de prêmio político com que foi descurada sua 
natureza intrínseca.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00738 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto dos Planos e Orçamentos, da Fiscalização Financeira, Orçamentária e  
Patrimonial, da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira:  
Nos termos do artigo 18 do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, substituam-se os  
artigos 19 a 33 pelo seguinte:  
Art. - O Congresso Nacional fiscalizará a administração do patrimônio, a execução  
orçamentária, as finanças e a realização dos planos da União, a gestão de suas autarquias e das  
empresas de que a União participe, a aplicação das subvenções e das renúncias de receitas 
federais, sem prejuízo dos serviços específicos dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo.  
§ 1o. - O Congresso Nacional, no exercício da função fiscalizadora, será auxiliado pela  
Auditoria Geral da República e pelo Tribunal de Contas da União, conforme regulado em lei.  
§ 2o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados, em caráter vitalício, pelo  
Presidente do Senado Federal, após aprovação por ambas as Casas do Congresso Nacional, 
escolhidos  
dentre cidadãos de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros,  
contábeis ou de administração pública.  
§ 3o. - O Auditor Geral da República será nomeado para período de dez anos, pelo Presidente  
do Senado Federal, depois da concordância das duas Casas do Congresso Nacional, dentre 
bacharéis em ciências contábeis de idoneidade técnica e moral. 
Justificativa: 
Torna-se necessário modernizar a ação fiscalizadora da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, e torná-la eficaz e tempestiva.  
Isso importa em separar a função julgadora, inerente a um tribunal, da função auditorial, específica a 
um órgão contábil independente. Na falta histórica deste, o Tribunal de Contas acrescentou, 
gradativamente, à sua missão inicial de “liquidar as contas da receita e despesa e verificar a sua 
legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso” (art. 89 da Constituição de 1891), as atividades 
desenvolvidas nas ciências contábeis e que, hoje, constituem especialização da auditoria externa ou 
independente.  
Entretanto, são heterogêneas e inacumuláveis a judicatura, ainda que carente de poder jurisdicional, 
e a auditoria contábil, sob pena de desvirtuar ambas.  
Por isso, a primeira providência constitucional a respeito consiste instituir a Auditoria Geral da 
República, subordinada ao Congresso Nacional, à semelhança do modelo já experimentado com 
êxito nos Estados Unidos da América, Chile, China, México, Peru, Venezuela e outros países. 
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Obviamente, o serviço dessa especialidade precisa operar com autonomia e ser dirigido por 
profissional idôneo, diplomado na correspondente área técnico-científica.  
Coerentemente, a função do Tribunal de Contas deve ser concentrada no julgamento. Decidirá 
contendas suscitadas com gestores de bens, valores e interesses da União. Desnecessário julgar 
contas não impugnadas pela administração ou pela auditoria independente, até para impedir 
precipitadas atestações de regularidade e para prevenir insuperáveis congestionamentos de 
processos.  
Nas duas últimas décadas, o País foi assolado por fraudes, abusos e desperdícios, conforme 
divulgado pela imprensa e livros. Conhece-se, outrossim, a inoperância do Governo Federal na 
cobrança do imposto territorial rural, prejudicando consideravelmente os Municípios, destinatários do 
produto. Hoje, identificados já foram os artifícios usados na escrituração de impostos, ocultando 
importante receita que deveria ter sido partilhada com Estados e Municípios e subavaliando a carga 
tributária. Outras deformações certamente existem. O Tribunal de Contas revelou-se impotente para 
prevenir, comprovar ou coibir tais irregularidades ou chegou atrasado em outras. As falhas não foram, 
decerto, motivadas pela incapacidade de seu corpo técnico, mas em razão da absorção de atividades 
estranhas à finalidade arbitrar do órgão julgador e da forma de escolha de seus membros.  
No que diz respeito à amplitude da fiscalização congressual, ela precisa atingir, além dos fatos 
relacionados à União em sua acepção estrita, também as autarquias e as empresas em que tenha 
investimento e, ainda, a destinação das subvenções concedidas e das receitas renunciadas mediante 
isenções e incentivos. Entretanto, não deveria estender-se a todo o setor público, mencionado no 
anteprojeto, a fim de não invadir a autonomia dos Estados e dos Municípios, além do que seria um 
universo demasiado imenso. Por outro lado, a fiscalização do Congresso não pode ficar limitada ao 
controle, mas exercitar toda a potencialidade oferecida pela auditoria contábil, inclusive a avaliação 
de custo/benefício, a análise de desvirtuamentos funcionais e a indicação de aperfeiçoamentos 
administrativos.  
A organização, as atribuições, o funcionamento, a composição, as garantias de autonomia, os 
procedimentos e os métodos, com referência ao Tribunal de Contas e à Auditoria Geral, bem como os 
detalhamentos insertos nos restantes artigos do anteprojeto, compreendem regências próprias da lei 
comum, tanto sob o aspecto jurídico quanto em sua mutabilidade. O anteprojeto padece do vício de 
repetir minudências incluídas pela Constituição de 1967 e de aditar outras impertinentes na Lei Maior. 
Como matéria constitucional, basta dizer o que se encontra no único artigo sugerido e seus 
parágrafos.  
Confio, pois, em que o bom senso e a sensibilidade a inovações progressistas determinem o 
acolhimento da presente emenda.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema de Planos Orçamento e Fiscalização 
Financeira proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos 
membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00763 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Ao art. 27 e respectivos parágrafos do anteprojeto apresentado pela Subcomissão de  
Orçamento e Fiscalização Financeira, V-b, será dada a seguinte redação:  
"Art. 27. O Tribunal de Contas da União integrará o Poder Judiciário, mas os seus membros  
não gozarão da prerrogativa de vitaliciedade e serão eleitos, parte indiretamente pelo Congresso  
e, parte, por eleição direta.  
§ 1o. O mandato dos juízes eleitos indiretamente será de cinco anos, proibida a reeleição.  
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§ 2o. O mandato dos juízes eleitos diretamente será de cinco anos, permitida a reeleição.  
A eleição direta se fará dentro das mesmas regras estabelecidas para a eleição de Senador." 
Justificativa: 
O sistema de nomeação dos atuais juízes do Tribunal de Contas é considerado como fator 
determinante de sua ineficácia e desprestígio. A emenda modificativa pretende colocar nas mãos dos 
representantes do povo, e do próprio eleitorado, a responsabilidade pela indicação dos juízes 
encarregados de fiscalizar e tomar conta dos dinheiros públicos entregues pelos contribuintes. A 
proibição de reeleição dos escolhidos pelo Congresso é para não incidir no mesmo erro atual da 
escolha de protegidos políticos. A eliminação é norma inovadora que poderá se estender a outros 
Tribunais.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema de Planos Orçamento e Fiscalização 
Financeira proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos 
membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00809 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do artigo 18 e § 2o. do artigo 23 do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte,  
suprimam-se e/ou substituam-se os seguintes dispositivos: 27 e 29, pelo seguinte:  
Art. O Congresso Nacional, mediante resolução, disporá sobre a organização do Tribunal  
de Contas da União, órgão auxiliar do Poder Legislativo.  
§ 1o. O Tribunal, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, tem  
jurisdição em todo o País.  
§ 2o. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente da República,  
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, obedecidas as seguintes condições, 
alternadamente,  
para cada vaga ocorrida:  
I - dentre cidadãos de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos,  
financeiros ou de administração pública, após aprovada a escolha pelo Congresso Nacional;  
II - dentre Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, por este indicados,  
segundo os critérios, em ambos os casos, de merecimento e de antiguidade.  
III - a realização de inspeções e auditorias nos órgãos e entidades do setor público, indicados  
no item anterior;  
IV - a fiscalização das entidades supranacionais de cujo capital o Poder participe,  
de forma direta ou indireta.  
§ 1o. O exercício do controle externo será disciplinado em lei de iniciativa do Tribunal de  
Contas da União ou de qualquer das Casas do Congresso Nacional e compreenderá todas as ações  
do setor público.  
§ 2o. Os Tribunais de Contas Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, ou seus órgãos  
equivalentes, comunicarão, ao Tribunal de Contas da União, o resultado do julgamento das contas 
sob  
sua jurisdição, relativas às ações públicas executadas com recursos arrecadados pela União e  
transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  
[...] 
Justificativa: 
A emenda que agora oferecemos objetiva efetivar o conceito comumente aceito de que o Tribunal de 
Contas é órgão auxiliar do Congresso Nacional. Nesse sentido, o instrumento independente, previsto 
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no processo legislativo, que melhor se adequa a esse conceito é a Resolução e não a Lei, como 
estabelecido no anteprojeto em causa no § 2º do seu artigo 29.  
Sugerimos, ainda, englobar em apenas um artigo, dois dispositivos que versam sobre assuntos 
relacionados, isto é, a própria organização do Tribunal de Contas.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00819 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda à redação final do anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização  
Financeira.  
1 - Suprimindo o inciso II do artigo 27.  
2 - Modificando a redação do inciso III que passa a ser o inciso II e ter a seguinte redação:  
"II - Dois terços mediante concurso público de provas e títulos." 
Justificativa: 
Não é justo aos funcionários, auditores e membros do Ministério Público um terço das vagas de 
Ministro do Tribunal de Contas, melhor seria destinar dois terços das respectivas vagas a todo 
brasileiro que demonstre através de concurso, sua capacidade e competência para preenchimento da 
vaga. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema de Planos Orçamento e Fiscalização 
Financeira proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos 
membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00839 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 27 do anteprojeto "Do Orçamento e Fiscalização Financeira", a seguinte redação:  
"Art. 27. Os ministros do Tribunal de Contas da União, escolhidos entre brasileiros maiores de  
trinta e cinco anos, de reputação ilibada e notórios conhecimentos nas áreas de direito,  
economia, finanças, engenharia ou arquitetura ou de administração são nomeados pelo Presidente  
desse Tribunal, após aprovação pelo Congresso Nacional, para um mandato de dois anos.  
§ 1o. O Tribunal de Contas da União será composto, em partes iguais, de advogados,  
economistas, contadores, engenheiros ou arquitetos, administradores e membros do  
Ministério público, indicados, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo  
Conselho Federal de Economia, pelo Conselho Federal de Contabilidade, pelo Conselho Federal de  
Engenharia e Arquitetura, pelo Conselho Federal de Administração e pela Procuradoria Geral da  
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República e escolhido por eleição realizada entre seus membros ou filiados.  
§ 2o. É vedada a renovação do mandato e a aposentadoria como Ministro do Tribunal de Contas  
da União. 
Justificativa: 
A presente Emenda tem por escopo tornar a composição do Tribunal de Contas da União 
eminentemente técnica. Os seus membros passam a ser nomeados pelo Presidente do próprio 
Tribunal, após aprovação pelo Congresso Nacional, dentre profissionais da área do direito, da 
economia, da contabilidade, da engenharia ou arquitetura, da administração e do Ministério Público, 
indicamos, mediante eleição, pelas entidades e pelos órgãos representativos dessas classes, para 
um mandato de dois anos, vedada a reeleição e a aposentadoria como Ministro, caracterizando-se, 
dessa forma, o caráter temporário do mandato.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00840 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Dê-se ao § 1o. do art. 29 do anteprojeto "Do Orçamento e Fiscalização Financeira" a seguinte  
redação:  
"Art. 29 ....................................  
§ 1o. - Ao Tribunal de Contas da União compete eleger seu Presidente, nomear, organizar  
seus serviços e prover cargos administrativos. 
Justificativa: 
Esta Emenda dá sequência a reforma que pretendemos promover na composição do Tribunal de 
Contas da União, a qual iniciamos mediante a apresentação de Emenda ao artigo 27 desse 
Anteprojeto.  
Parecer:   
   Compartilhamos da preocupação do eminente autor da Emenda, pela importância do assunto. 
Contudo as normas que compõem a matéria constitucional ora em debate sobre Orçamento e 
Fiscalização Financeira já atendem aos objetivos da emenda, pois visam de forma implícita, aos 
efeitos pretendidos. Torna-se, assim, dispensável a explicitação da norma.  
Pela rejeição.. 
 
   
   EMENDA:00949 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O artigo 27, do relatório final da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização  
Financeira, passará a ter a seguinte redação.  
Art. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente da República  
após aprovação em concurso público dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos. 
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Justificativa: 
Entendemos que o concurso público é o caminho de ingresso de todos os servidores públicos da 
União. O Ministro do Tribunal de Contas também é um dos servidores da União. Este concurso deve 
ser só de provas e não de provas e títulos já que esta modalidade deve servir única e exclusivamente 
para fins de progresso funcional.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema de Planos Orçamento e Fiscalização 
Financeira proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos 
membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01109 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 27 do Anteprojeto da  
Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira a seguinte redação:  
"Art. 27. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, obedecidas as seguintes  
condições:  
I - .......................  
II - ......................  
III - um terço, dentre servidores do sistema de controle interno do Poder Executivo, observados  
os critérios de antiguidade e merecimento.  
§ 1o. - ...................  
§ 2o. - ................... 
Justificativa: 
A alteração do inciso III é uma decorrência do espirito que orienta a organização da fiscalização 
financeira e orçamentária através do controle externo e dos sistemas de controle interno dos 3 
Poderes.  
A exclusão de representantes do controle interno é inaceitável e só contribuirá para manter o TCU 
como um órgão arcaico e ineficaz, mais preocupado em formalidade do que em conferir eficácia a 
sua função judicante.  
A eficácia da fiscalização financeira pelo Congresso Nacional dependerá em grande parte da 
integração entre as atividades do controle externo e dos Sistemas de Controle Interno, para o que é 
fundamental que a Constituição Federal assuma de maneira privilegiada o Controle Interno, 
fortalecendo sua posição institucional. Uma das formas desse fortalecimento é permitir que o Plenário 
do Tribunal de Contas conte também, com representantes oriundos dos sistemas de Controle Interno.  
Finalmente a exclusão dos parágrafos 1º e 2º do art. 27 do Anteprojeto justifica-se por se tratar de 
matéria de competência de lei ordinária.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema de Planos Orçamento e Fiscalização 
Financeira proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos 
membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01151 APROVADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Ao anteprojeto dos Planos e Orçamentos, da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional  
e Patrimonial.  
Dê-se ao art. 29 a seguinte redação:  
"Art. 29. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, tem jurisdição em todo o País e exerce, no que couber, as atribuições previstas no art.  
(115 da atual Constituição Federal) 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva dar ao texto do Anteprojeto maior concisão, fator indispensável a um 
exto constitucional.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão do Sistema de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais completo e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

  COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO – III 
 
   EMENDA:00517 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Incluir no Capítulo I, correspondente ao Poder Legislativo mais uma Seção, a saber:  
Seção X  
Da Fiscalização Financeira e Orçamentária  
Art. - A fiscalização financeira e orçamentária da União será exercida pelo Congresso  
Nacional mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo  
instituídos por lei.  
I - a apreciação das contas do Governo da União;  
II - o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e  
valores públicos da administração direta e indireta;  
III - a realização de fiscalização, investigações, inspeções e auditoria orçamentária,  
financeira, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração direta ou indireta dos  
Poderes Legislativos, Executivo e Judiciário, inclusive autarquias, empresas públicas, sociedade  
de economia mista e fundações públicas;  
IV - a apreciação da eficiência e dos resultados das atividades dos órgãos e entidades públicas;  
V - a apreciação, para fins de registro, da legalidade da acumulação de cargos e das  
concessões iniciais de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores; e  
VI - acompanhar as licitações públicas do Governo Federal e da administração indireta,  
impugnando-se, em qualquer fase, quando detectar irregularidades.  
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§ 1o. - O Tribunal de Contas prestará à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e as suas  
comissões as informações que forem solicitadas sobre a fiscalização financeira, orçamentária e  
patrimonial, e sobre os resultados das auditorias, inspeções e decisões, além de comparecer, por 
seus membros, a qualquer das Casas, mediante convocação.  
§ 2o. - O Primeiro-Ministro poderá ordenar a  
execução ou registro dos atos a que se refere o  
inciso V, "ad referendum" do Congresso Nacional.  
Art. - O Tribunal de Contas, de ofício ou por determinação de qualquer das Casas do Congresso  
Nacional, de suas comissões ou por solicitação do Ministério Público, verificada a ilegalidade de  
qualquer despesa, deverá:  
I - proteger o ativo patrimonial do órgão ou entidade;  
II - estabelecer prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias para o  
exato cumprimento da lei;  
III - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos  
Deputados e ao Senado Federal;  
IV - aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei; e  
V - representar, conforme o caso, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, aos Poderes  
Executivo ou Judiciário, sobre as irregularidades ou abuso apurados.  
Art. - O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, tem jurisdição em todo o País e definirá as normas para o exercício de suas atribuições.  
§ 1o. - O Tribunal exerce, no que couber as atribuições do artigo 115 (constituição vigente),  
e sua organização será definida em lei.  
§ 2o. - Os seus Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros, maiores de 35 anos, de idoneidade moral e notórios  
conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, e terão as mesmas  
garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de  
Recursos.  
Art. - O Tribunal de Contas dará parecer prévio em sessenta dias sobre as contas que o  
Primeiro-Ministro deverá encaminhar anualmente, até 31 de março do exercício subsequente.  
Parágrafo único - Não sendo observado o prazo a que se refere este artigo, o Tribunal de Contas  
dará ciência ao Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Redigir o capítulo do Poder Legislativo sem abandonar a questão da Fiscalização Financeira e 
Orçamentária seria uma omissão injustificável em vista da importância dessa função do legislativo no 
papel de fiscalizador e controlador do poder Executivo. A elaboração da Seção correspondente por 
outra comissão não invalida o esforço feito na Subcomissão do Poder Legislativo, cabendo, no caso, 
a manutenção da Seção para posterior compatibilização na Comissão de Sistematização.  
Deve-se levar em conta, também, o fato de que a supracitada Seção integrou o relatório final, 
aprovado por unanimidade, pela Subcomissão do Poder Legislativo.  
Parecer:   
   Trata-se do restabelecimento, sob a ótica do legislativo, do anteprojeto da subcomissão do poder 
legislativo. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00841 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
Art... - A fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União  
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle  
interno de cada Poder.  
Art... - O controle externo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao 
qual compete:  
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I - A apreciação das contas encaminhadas ao Congresso Nacional, pelo Chefe do Poder Executivo.  
II - O julgamento das contas do administradores e demais responsáveis por  
dinheiros, bens e valores públicos, da administração direta e indireta, inclusive as  
fundações e as sociedades civis instituídas ou mantidas pelo poder público federal.  
III - A realização de inspeções e auditorias financeiras, orçamentárias operacionais e  
patrimoniais nos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  
IV - A fiscalização das entidades supranacionais de cujo capital o poder público  
participe, de forma direta ou indireta.  
V - A fiscalização da aplicação de quaisquer recursos repassados pela União a Estados, Distrito  
Federal, Territórios e Municípios".  
VI - Art...- O Tribunal de Contas julgará, para fins de registro, a legalidade dos atos de  
nomeação de pessoal para cargos de caráter efetivos dos quadros permanentes dos órgãos da  
administração direta, bem como das concessões iniciais de aposentadorias, reformas e pensões,  
independendo de julgamento as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do  
ato concessório.  
Parágrafo único - As normas para o exercício do controle externo serão fixadas pelo Tribunal de  
Contas, que aplicará aos responsáveis as sanções previstas em Lei.  
Art... Quem quer que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou, por qualquer forma,  
administre dinheiros, bens e valores públicos ou que estejam sob a responsabilidade do Estado,  
disso prestará contas.  
Art... O Tribunal de Contas da União dará prévio, em noventa dias, sobre as contas que o Chefe do 
Poder Executivo prestar ao Congresso Nacional.  
Art... O tribunal de Contas da União, de ofício ou mediante provocação do Ministério  
Público Especial junto ao mesmo ou das auditorias financeiras, orçamentárias, operacionais e  
patrimoniais, se verificar a ilegalidade de qualquer ato suscetível de gerar despesa ou  
variação patrimonial, inclusive editais, contratos, nomeações, contratações de pessoal,  
aposentadorias, disponibilidades, reformas, transferências para a reserva e pensões, deverá:  
I - Assinar prazo razoável para que o órgão ou entidade da administração pública adote as  
providências necessárias ao exato cumprimento da lei.  
II - Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, exceto em relação a contrato.  
III - No caso de contrato, representar ao Congresso Nacional, solicitando a aplicação da  
medida prevista no item anterior.  
IV - Se o Congresso Nacional, no prazo de noventa dias, por sua maioria absoluta, não se  
pronunciar, prevalecerá a decisão do Tribunal de Contas da União.  
Art... Ao Ministério Público Federal, independentemente do disposto no "caput" deste  
artigo, incumbe promover as medidas ou extrajudiciais em defesa dos bens, interesses e  
serviços da União, bem como da legalidade dos atos administrativos praticados por seus agentes.  
Art... Verifica a existência de irregularidades ou abusos, o Tribunal de Contas da  
União aplicará aos responsáveis as sanções previstas em lei, que estabelecerá, dentre outras  
combinações:  
I - Multa proporcional ao vulto do dano causado ao patrimônio público.  
II - Inabilitação para o exercício de função, emprego ou cargo público, inclusive de natureza  
eletiva, pelo prazo de cinco a quinze anos.  
Art... As decisões do Tribunal de Contas da União de que resulte imputação de débito ou multa  
terão eficácia de sentença e constituir-se-ão em título executivo.  
Art... Qualquer membro das Casas do Congresso Nacional poderá, na forma que a lei estabelecer,  
solicitar ao Tribunal de Contas da União a realização de auditorias específicas.  
§... O Tribunal de Contas da União prestará à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal as  
informações que forem solicitadas sobre a fiscalização financeira, orçamentária, operacional  
e patrimonial.  
§... O Tribunal comunicará, para os fins previstos em lei, suas decisões sobre ilegalidade  
de despesas e irregularidades de contas.  
Art... - O Tribunal de Contas, com sede na Capital Federal e quadro próprio de pessoal, tem  
jurisdição em todo o país.  
§ 1o. - O tribunal exerce, no que couber, as atribuições previstas no art... (115 da atual  
Constituição Federal)  
§ 2o. - A lei disporá sobre a organização do Tribunal, podendo dividi-lo em Câmaras e criar  
delegações ou órgãos destinados a auxiliá-lo no exercício das suas funções e na descentralização  
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dos seus trabalhos.  
Art... - Para auxiliar o controle externo e verificar a regularidade da realização da receita  
e da despesa, a administração pública federal manterá sistema de controle interno, cujos  
responsáveis darão ciência ao Tribunal de contas de qualquer irregularidade ou abuso de que 
tomarem conhecimento.  
Art... - As normas previstas nesta Seção aplicam-se, no que couber, aos controles externo e  
interno dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
Justificativa: 
A presente Emenda objetiva propiciar às duas Casas do Congresso Nacional a cabal missão de 
fiscalizar o bom e regular emprego dos dinheiros, bens e valores públicos, utilizando-se, para isso, 
dados e informações requisitadas ao Tribunal de Contas da União.  
Parecer:   
   A matéria teve tratamento adequado no anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, 
restabelecido. Pela aprovação. 

 
FASES G 
 
  COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – V 
 
   EMENDA:00055 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA supressiva ao Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.  
TEXTO PROPOSTO  
Art. 57 ..........................................  
Alínea I - Um terço indicado pelo Presidente da República. 
Justificativa: 
A indicação de um terço dos Membros do Tribunal de Contas da União pelo Presidente da República 
visa balancear as indicações para aquela Corte entre os Poderes Executivo e Legislativo, já que o 
restante das vagas, isto é, dois terços, é preenchido por escolha do Congresso Nacional.  
Assim, nada mais equitativo que entre os Poderes haja participação efetiva na escolha dos Ministros 
do Tribunal de Contas da União.  
Parecer:   
   A proposta do eminente Constituinte, consubstanciada na Emenda em apreço, integra, em 
essência, ainda que sob outra forma, o texto do Substitutivo.  
Somos, pois, que a Emenda seja considerada prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00061 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   O art. 57, inciso II, alínea b, passa a constituir o inciso III, com a seguinte redação:  
"Um terço, dentre Auditores, substitutos legais de Ministro, e membros do Ministério Público junto ao  
Tribunal de Contas, por este indicado, em lista tríplice, alternadamente, segundo critério de  
antiguidade e merecimento." 
Justificativa: 
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O acréscimo torna-se imperativo já que a norma visa a dar uma representatividade partidária entre os 
Auditores, substitutos legais dos Ministros, e membros do Ministério Público.  
A alternatividade assegura essa representação partidária e deve constar do texto constitucional para 
evitar a quebra do princípio constitucional que o consagra.  
O dispositivo, que visa a prestigiar a carreira dos Magistrados das Contas e do Ministério Público 
especializado junto a este Tribunal, não pode olvidar os tradicionais e sábios critérios da antiguidade 
e do merecimento.  
Sobretudo o critério da antiguidade não pode ser olvidado já que se trata de uma carreira. É ele mais 
objetivo e assegura maior independência do Auditor, no exercício de suas funções que deve ser o 
bem desempenhar a sua função de Ministro do povo, sem a necessidade de se curvar diante de seus 
pares, no exercício da substituição.  
O critério da antiguidade é hoje uma conquista do servidos público, consagrado na própria Carta 
Magna do país.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte, com a emenda em referência, apresenta sugestão que aperfeiçoa o texto 
do Substitutivo, se bem que apenas em parte.  
Nesta conformidade, deve a emenda ter acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00068 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   O art. 57, inciso II, alínea b, passa a constituir o inciso III. 
Justificativa: 
A justa ascensão dos Auditores, que são os Juízes da Carreira e dos Membros do Ministério Público, 
ao posto de Ministro não se compadece com o caráter de temporariedade.  
A temporariedade do mandato só se casa bem com a eleição dos profissionais das entidades 
representativas da sociedade civil prevista no inciso II, que fica mantida.  
Os auditores e membros do Ministério Público, uma vez alçados ao posto de Ministro, ali devem 
permanecer até a sua aposentadoria, até porque pode acontecer que, com exercício do mandato de 6 
anos, não perfaçam eles o tempo necessário para a aposentadoria.  
A eles, que palmilharam toda a trajetória de uma carreira dedicada ao oficio das contas, não deve ser 
atribuído um mero mandato, mas o exercício pleno da função que coroa a sua carreira.  
As garantias tradicionais da Magistratura pertencem não ao titular, mas à própria sociedade que terá 
juízes imunes de qualquer influência de natureza subalterna.  
A proposito veja-se a argumentação do S.T.F proferida em recente processo.  
Parecer:   
   A Emenda em apreço, apesar da louvável preocupação do ilustre Constituinte, não se ajusta aos 
princípios gerais que nortearam a concepção do Substitutivo, nem coincide com o conjunto dos 
pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00164 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ADROALDO STRECK (PDT/RS) 
Texto:   
   O art. 57, inciso II, alínea b, passa a constituir o inciso III, com a seguinte redação:  
"Art. 57 - ..................................  
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II - ........................................  
III - Um terço, dentre Auditores, substitutos legais de Ministros, e membros do Ministério  
Público junto ao Tribunal de Contas, por este indicado, em lista tríplice, alternadamente,  
segundo critério de antiguidade e merecimento." 
Justificativa: 
O acréscimo torna-se imperativo já que a norma visa a dar representatividade partidária entre os 
Auditores, substitutos legais dos Ministros e membros do Ministério Público. 
A alternatividade assegura essa representação partidária e deve constar do texto constitucional para 
evitar a quebra do princípio constitucional que o consagra.  
O dispositivo, que visa a prestigiar a carreira dos Magistrados das Contas e do Ministério Público 
especializado junto a este Tribunal, não pode olvidar os tradicionais e sábios critérios da antiguidade 
e do merecimento.  
Sobretudo o critério da antiguidade não pode ser olvidado já que se trata de uma carreira. E ele mais 
objetivo e assegura maior independência ao Auditor, no exercício de suas funções que deve ser o de 
bem desempenhar a sua função de Ministro do povo, sem a necessidade de se curvar diante de seus 
pares, no exercício da substituição.  
O critério da antiguidade é hoje uma conquista do servidor público, consagrado na própria Carta 
Magna do País.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte, com a emenda em referência, apresenta sugestão que aperfeiçoa o texto 
do Substitutivo, se bem que apenas em parte.  
Nesta conformidade, deve a emenda ter acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00178 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 57 a seguinte redação:  
"Art. 57. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de reputação ilibada e  
notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública,  
obedecidas as seguintes condições:  
I - um terço, indicado pelo presidente da República, com aprovação do congresso Nacional;  
II - dois terços, escolhidos pelo Congresso Nacional, sendo:  
"a") um terço dentre Auditores, substitutos legais de ministros e membros do Ministério  
Público junto ao Tribunal de Contas, por este indicado, em lista tríplice.  
"b") um terço dentre Técnicos de Controle Externo, servidores do Grupo de Controle Externo  
dos Auxiliares do próprio Tribunal de Contas, por este indicado, em lista tríplice.  
§ 1o. Os Ministros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas,  
vencimentos e impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos.  
§ 2o. além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores, quando em substituição aos  
Ministros, em substituição aos Ministros, em suas faltas ou impedimentos, têm as mesmas garantias,  
prerrogativas e impedimentos dos titulares. 
Justificativa: 
Objetiva, tal emenda, valorizar o mérito.  
Parecer:   
   A Emenda em apreço, apesar da louvável preocupação do ilustre Constituinte, não se ajusta aos 
princípios gerais que nortearam a concepção do Substitutivo, nem coincide com o conjunto dos 
pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00344 APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Art. 57. Do Substitutivo: onde se lê "35 anos" leia-se "30 anos". 
Justificativa: 
Numa época em que a maioria da população brasileira é composta de jovens, não mais se justifica o 
limite de 35 anos para o cidadão ficar apto, entre outras condições, a ocupar o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas da União.  
Tal limite era sem dúvida aceitável nas constituições passadas em que a base de pirâmide etária se 
situava em faixa superior a esse teto.  
Parecer:   
   A Emenda do ilustre Constituinte efetivamente aprimora o texto do Substitutivo, tornando-o mais 
completo.  
Assim, nosso parecer é pelo acolhimento da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00427 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo da Comissão de Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.  
Acrescente-se ao Art. 58 mais o seguinte Parágrafo:  
§ .... Ao pessoal do Tribunal de Contas serão extensivos, no que couber, os mesmos direitos e  
vantagens concedidos ao pessoal da Câmara dos Deputados". 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   A Emenda em apreço, apesar da louvável preocupação do ilustre Constituinte, não se ajusta aos 
princípios gerais que nortearam a concepção do Substitutivo, nem coincide com o conjunto dos 
pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00466 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se a frase: "quando em substituição aos Ministros:"  
O § 2o. do art. 57, II passa a ter a seguinte redação:  
§ 2o. Além de outras atribuições definidas em lei os Auditores têm as mesmas garantias,  
prerrogativas e impedimentos dos titulares e substituirão os Ministros em suas faltas e  
impedimentos. 
Justificativa: 
O parágrafo trata do relevante problema da substituição dos Ministros e Juízes do Tribunal de 
Contas, dando-lhe foro constitucional e pondo fim a um dos mais graves dos vícios dos tribunais: A 
MOROSIDADE DAS DECISÕES.  
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O dispositivo é salutar porque responde a um dos cruciais problemas da administração da justiça: A 
SUBSTITUIÇÃO DOS JUÍZES. 
A modelar experiência do Tribunal de Contas da União no que concerne à substituição de seus 
Ministros Titulares, prevista no Decreto-lei 199, que é a sua Lei Orgânica, complementado pelo 
Regimento Interno, merece consagração constitucional, dada a fragilidade de um mero decreto.  
A vantagem de um corpo especializado de substitutivos que dê não apenas continuidade, obstando a 
sua solução, seja por motivo de doenças, licenças, acidentes, faltas e impedimentos, mas que até 
mesmo venha trazer dinamização, através de um trabalho paralelo de distribuição e relação dos 
processos, é uma experiência que merece divulgada em todos os Tribunais do País.  
Ganha a administração, através da permanência de seus serviços, ganha o jurisdicionado, que não 
tem o julgamento de seus processos adiado pelos mais variados motivos.  
A norma ora sugerida exige que os substitutos tenham as mesmas qualificações dos titulares, no que 
concerne à idade, experiência e idoneidade.  
Em contrapartida, assegurada aos substitutos as mesmas garantias clássicas da magistratura, 
consubstanciadas na vitaliciedade, irredutibilidade e inamovibilidade.  
Essas garantias, ditas tradicionais, são antes garantias do cidadão e do jurisdicionado do que 
privilégios dos detentores dos cargos.  
No caso, porém, dos magistrados, a fim de que sejam salvaguardada a independência e a lisura do 
julgador é de mister que tais apanágios cubram o funcionário público encarregado da prestação 
jurisdicional.  
Além do mais, passa-se a exigir do substituído que se submeta a concurso de provas e títulos, com o 
que se apura a capacidade técnica dos Auditores, possíveis futuros integrantes do Tribunal.  
Parecer:   
   A Emenda em apreço, apesar da louvável preocupação do ilustre Constituinte, não se ajusta aos 
princípios gerais que nortearam a concepção do Substitutivo, nem coincide com o conjunto dos 
pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00469 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   A alínea b, inciso II, do art. 57, passa a constituir o inciso II, com a seguinte redação:  
"Um terço, dentre Auditores, substitutos legais de Ministros, e membros do Ministério  
Público junto ao Tribunal de Contas, por este indicado, em lista tríplice, alternadamente,  
segundo critério de antiguidade e merecimento" E no inciso II, que passa a III leia-se: um terço em  
lugar de dois terços. 
Justificativa: 
O artigo trata da nomeação para os cargos de Ministro do Tribunal de Contas da União.  
O anteprojeto ao mesmo tempo em que inova, mantém a linha básica que tem predominado no 
Direito Constitucional Brasileiro, qual seja o de livre escolha pelo Presidente da República dentre os 
cidadãos brasileiros, com notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de 
administração pública, em relação a 1/3 das vagas, mas nomeados pelo Congresso Nacional.  
Agora inova, e para melhor, quando reserva 2/3 dessas vagas aos que já ali exercem a função de 
Ministros – Substitutos, que são os Auditores e aos representantes de certas categorias, escolhidos e 
nomeados pelo Congresso Nacional.  
A razão de ser desta salutar norma é propiciar ao colegiado, geralmente composto de homens 
públicos vindos da atividade política, um saber de experiência feito daqueles que ali já vêm atuando e 
contribuindo para o seu engrandecimento através de seu trabalho de cada dia, que são os Auditores 
e Membros do Ministério Público.  
A denominação de Auditor nada tem a ver com o ofício de auditagem e sim com o ofício de audire, 
i.e., de ouvir e julgar, como nos primórdios da nossa história, havia o oficio de Ouvidor que exercia a 
função de Juiz.  
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A denominação ainda consiste na Justiça Militar, na qual, o referido juiz goza de todas as garantias 
da magistratura e tem acesso ao Superior Tribunal Militar, ao lado dos oficiais generais das 3 armas.  
A inovação tem matrizes constitucionais pois, à exceção do Supremo Tribunal Federal, todos os 
tribunais judiciários têm em sua composição juízes oriundos de sua carreira que são alcançados à 
instância superior através de antiguidades e merecimento.  
A ideia aparece também em diversas sugestões dos nobres constituintes eleitos pela vontade 
popular: 

1. No anteprojeto AFONSO ARINOS, SOB Nº 210; 
2. Na Sugestão nº 569 do Deputado Constituinte CARRHL BENEVIDES (AM); 
3. Na Sugestão nº 201278-4 do Constituinte JOÃO NATAL (GO);  
4. Na Sugestão nº 202376-1 do Constituinte SANTINO FURTADO; 
5. Na Sugestão do Constituinte FÁBIO RAUNHETTI; 
6. Na Sugestão do Constituinte JESSÉ FREIRE; 
7. Na Emenda do Deputado Farabulini Junior;, 
8. Várias emendas do Senador Maurício Corrêa. 

A proposta, portanto, tem o mérito de, sem desprezar o critério tradicional até aqui adotado na 
composição da Corte de Contas, assegurar o acesso a 1/3 das vagas àquelas que, por sua condição 
de substitutos dos titulares, já se revelaram plenamente capacitados para o bem exercerem o 
importante cargo.  
Por outro lado, a justa ascensão dos Auditores, que são os juízes da carreira e dos Membros do 
Ministério Público, ao posto de Ministro não se compadece com o caráter de temporariedade.  
A temporariedade do mandato só se casa bem com a eleição dos profissionais das entidades 
representativas da sociedade civil prevista no inciso II, que fica mantida.  
Os Auditores e Membros do Ministério Público, uma vez alçados ao posto de Ministro, ali devem 
permanecer até a sua aposentadoria, até porque pode acontecer que, com o exercício do mandato de 
6 anos, não perfaçam eles o tempo necessário para a aposentadoria.  
A eles, que palmilharam toda a trajetória de uma carreira dedicada ao oficio das contas, não deve ser 
atribuído um mero mandato, mas o exercício pleno da função que coroa a sua carreira.  
As garantias tradicionais da magistratura pertencem não ao titular, mas a própria sociedade que terá 
juízes imunes de qualquer influência de natureza subalterna.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte, com a emenda em referência, apresenta sugestão que aperfeiçoa o texto 
do Substitutivo, se bem que apenas em parte.  
Nesta conformidade, deve a emenda ter acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:00595 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JESSÉ FREIRE (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 57 a seguinte redação:  
"Art. 57 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, obedecidas as seguintes  
condições:  
I - um terço dentre cidadãos de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos,  
econômicos, financeiros ou de administração pública, escolhidos pelo Congresso Nacional.  
II - Um terço dentre Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, por este  
indicados, segundo os critérios, em ambos os casos, de merecimento e de antiguidade.  
III - um terço mediante concurso público de provas e títulos."  
§ 1o. - Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e  
impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos, e somente poderão aposentar-se com 
as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício.  
§ 2o. - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores, que têm as mesmas garantias,  
prerrogativas e impedimentos dos titulares, substituirão os Ministros em suas faltas e  
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impedimentos.  
Os critérios de provimento do cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, previstos  
no Substitutivo, não se coadunam com a natureza  
da função, primeiro porque a indicação de candidatos ao Congresso Nacional pelo Chefe do  
Poder Executivo traria em seu bojo o dever de gratidão. Em segundo lugar, a temporariedade não  
só pode gerar insegurança no espírito dos que iriam exercer a função, como também irá torná-los  
vulneráveis a pressões ilegítimas.  
Por todas essas razões é que insistimos na adoção dos critérios de provimento perfilhados no  
anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira. 
Justificativa: 
Os critérios de provimento do cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, previstos nos 
Substitutivo, não se coadunam com a natureza da função, primeiro porque a indicação traria em seu 
bojo o dever de gratidão. Em segundo lugar, a temporariedade em seu bojo o dever de gratidão. Em 
segundo lugar, a temporariedade não só pode gerar insegurança no espirito dos que iriam exercer a 
função, como também irá torna-los vulneráveis a pressões ilegítimas.  
Por todas essas razões é que insistimos na adoção dos critérios de provimento perfilhados no 
anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.  
Parecer:   
   A Emenda em apreço, apesar da louvável preocupação do ilustre Constituinte, não se ajusta aos 
princípios gerais que nortearam a concepção do Substitutivo, nem coincide com o conjunto dos 
pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00629 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão "cinco anos" constante do § 1o. do art. 57 do substitutivo pela  
expressão "dez anos". 
Justificativa: 
Em nome da moralidade administrativa é conveniente que a aposentadoria no cargo de ministro do 
TCU, com todas as vantagens e benefícios dele decorrentes, só seja concedida as que efetivamente 
exerceram esse cargo por um período superior a 10 (dez) anos.  
Parecer:   
   A Emenda em apreço, apesar da louvável preocupação do ilustre Constituinte, não se ajusta aos 
princípios gerais que nortearam a concepção do Substitutivo, nem coincide com o conjunto dos 
pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00767 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item II e respectiva letra "a" do art. 57 a seguinte redação:  
Art. 57. ....................................  
I - ........................................  
II - dois terços, escolhidos pelo Congresso Nacional, sendo:  
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a) um terço, com mandato de seis anos, não renovável, dentre profissionais indicados por  
entidades representativas da sociedade civil, na forma que a lei estabelecer;  
b) .......................................... 
Justificativa: 
Com a devida vênia, a temporalidade não pode ser atribuída a quem já tem cargo de natureza 
permanente, como são os casos dos Auditores, Substitutos dos Titulares, e também dos 
Procuradores.  
Seria lógico que alguém, depois de acender ao cargo de Titular, volte ao cargo anterior? Isto 
constituiria uma promoção ou ascensão temporária, o que, com todo apreço, não faz sentido.  
Parecer:   
   A Emenda em apreço, apesar da louvável preocupação do ilustre Constituinte, não se ajusta aos 
princípios gerais que nortearam a concepção do Substitutivo, nem coincide com o conjunto dos 
pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00910 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 57 e parágrafos do Anteprojeto  
"Do Orçamento e Fiscalização Financeira, a seguinte redação:  
"Art. 57 - Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de reputação ilibada e  
notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros e de administração, para um mandato de  
dois anos, obedecidas as seguintes condições:  
I - Um terço, indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Congresso Nacional.  
II - Dois terços, escolhidos pelo Congresso Nacional, dentre os nomes eleitos pelas  
respectivas entidades profissionais.  
§ 1o. - Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas,  
vencimentos e impedimentos dos ministros do Tribunal Federal de Recursos, exceto aquelas  
vedadas pala Constituição.  
§ 2o. - É vedada a renovação do mandato e a aposentadoria como Ministro do Tribunal de Contas  
da União. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda do ilustre Constituinte apresenta, em parte, ideia que, de modo geral, integra o conjunto 
de temas e assuntos em função dos quais se estruturou o Substitutivo.  
Por outro lado, sugere a inclusão de dispositivo que não guarda conformidade com as diretrizes 
gerais que nortearam a aprovação do texto relativo ao Capítulo em exame.  
Dessa forma, não resta outra alternativa, senão considerar a Emenda como rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00912 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber:  
"Art. - Os atuais ministros do Tribunal de Contas da União e os Conselheiros dos Tribunais de  
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Contas dos Estados, do Tribunal de Contas dos Municípios e do Conselho de Contas de Estados e  
Municípios, serão aposentados na forma que a lei determinar. 
Justificativa: 
Em face da emenda que apresentamos alterando a composição do Tribunal de Contas da União, 
necessária se faz a apresentação desta emenda sobre a aposentadoria dos atuais membros dos 
Tribunais da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios.  
Parecer:   
   A proposta do eminente Constituinte, consubstanciada na Emenda em apreço, integra, em 
essência, ainda que sob outra forma, o texto do Substitutivo.  
Somos, pois, que a Emenda seja considerada prejudicada. 

 
___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00013 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Seção IX  
Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial.  
Art. 144 ....................................  
I - Um terço, indicado pelo Presidente da República, com a aprovação do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
O controle exercido pelo Congresso Nacional na aprovação de um terço dos Ministros do Tribunal de 
Contas da União, permite uma participação mais ampla do Poder Legislativo no aludido processo 
seletivo daqueles dirigentes. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A emenda tem o mesmo objetivo da de no. cs00353-5 cujo parecer foi pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00114 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   No Anteprojeto de Constituição da Comissão de sistematização substitua-se, no parágrafo 1o. do  
art. 144, a referência feita aos "Ministros do Superior Tribunal de Justiça por "Ministros do  
Tribunal Superior Federal". 
Justificativa: 
O Tribunal Federal de Recursos tem sido, tradicionalmente, o paradigma dos Tribunais Superiores 
em matéria de vencimentos, como se extrai do disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 35/79.  
É natural, pois, que o Tribunal Superior Federal, em que se transformará o Tribunal Federal de 
Recursos, mantenha essa tradição.  
 
   
   EMENDA:00199 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 144  
Inclua-se no caput do art. 144, do Anteprojeto de Constituição, após União e antes de  
serão, a expressão: "em número de onze". 
Justificativa: 
O Anteprojeto de Constituição determina o número de Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 
204), do Superior Tribunal de Justiça (art. 208), dos Tribunais Regionais Federais (art. 211) do 
Tribunal Superior do Trabalho (art. 216, § 1º), do tribunal Superior Eleitoral (art. 224) e do Superior 
Tribunal Militar (art. 231). No entanto, silencia quanto ao número de Ministros do Tribunal de Contas 
da União. Ora, pelo texto do Anteprojeto (art. 144 § 1º) os Ministros deste Tribunal estão equiparados 
aos Ministros dos Tribunais Superiores, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça.”  Logo, mantido o princípio de equivalência, há que se determinar sua 
composição.  
Propõe-se o número de onze Ministros em razão do assoberbamento de trabalho do Tribunal de 
Contas da União que, além de fiscalizar a administração direta, tem a obrigação de verificar as contas 
das empresas públicas e de economia mista e fundações, enfim, toda a administração da coisa 
pública.  
 
   
   EMENDA:00259 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEUR LOMANTO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 144 do anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"§ 2o. - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores substituem os Ministros em  
suas faltas ou impedimentos e têm as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos  
titulares." 
Justificativa: 
A cláusula “quando em substituição aos Ministros” é redundante, ociosa, desnecessária, porquanto 
quem substitui alguém faz-lhe as vezes, desempenha as atribuições do substituído em toda a sua 
plenitude.  
É necessário, portanto, que melhor se redija o parágrafo, para que diga melhor e se harmonize com o 
texto.  
Realmente, se aos Titulares se defendem os predicamentos da Magistratura, porque são ocupantes 
de funções judicantes, é crucial que os substitutos dos Ministros, quem também exercem funções de 
julgamento, tenham tais garantias.  
Efetivamente, ficaria o sistema de controle das contas públicas altamente vulnerável se alguns dos 
seus juízes não tivessem, em toda a sua inteireza, as garantias inerentes à função.  
Um juiz deve ser tal antes, durante e depois dos julgamentos, até para ficar a salvo de injunções que 
lhe possa tolher o livre convencimento, a imparcial formação do seu juízo de valor, nos feitos 
submetidos à sua decisão.  
 
   
   EMENDA:00305 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no caput do art. 144, do Anteprojeto de Constituição, após União e antes de  
serão, a expressão:  
"Em número de onze." 
Justificativa: 
O Anteprojeto de Constituição determina o número de Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 
204), do Superior Tribunal de Justiça (art. 208), dos Tribunais Regionais Federais (art. 211) do 
Tribunal Superior do Trabalho (art. 216, § 1º), do tribunal Superior Eleitoral (art. 224) e do Superior 
Tribunal Militar (art. 231). No entanto, silencia quanto ao número de Ministros do Tribunal de Contas 
da União. Ora, pelo texto do Anteprojeto (art. 144 § 1º) os Ministros deste Tribunal estão equiparados 
aos Ministros dos Tribunais Superiores, (....) terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos 
e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.”  Logo, mantido o princípio de 
equivalência, há que se determinar sua composição.  
 
   
   EMENDA:00353 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso I, art. 144  
Dê-se ao inciso I do art. 144 da seção IX do Capítulo I do Título V do anteprojeto a seguinte  
redação: "I - um terço, indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Congresso  
Nacional", dada pelo inciso I do art. 62 do substitutivo aprovado pela Comissão 5. 
Justificativa: 
A alteração proposta visa compatibilizar o texto do anteprojeto como o texto do inciso I do art. 62 do 
substitutivo aprovado pela Comissão 5. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A emenda pretende restabelecer o disposto no art. 62, I, da Comissão V, que diz que a aprovação 
dos Ministros do TCU é competência do "Congresso Nacional". O Relator, optou, no entanto, por 
adotar o princípio estabelecido pela Comissão III, nos arts. 10, b, e 45, § 2o., dando esta competência 
ao Senado Federal. 
 
   
   EMENDA:00414 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 143, a seguinte redação:  
Art. 143 - O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, tem jurisdição em todo o País. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva emprestar autonomia orçamentária, financeira e administrativa de molde 
a assegurar a independência na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência constitucional 
lhe é deferida.  
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   EMENDA:00429 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 144 do Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"§ 2o. - Além de outras atribuições definidos em lei, os Auditores substituem os Ministros em  
suas faltas ou impedimentos e têm as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos  
titulares." 
Justificativa: 
As garantias constitucionais que se dá a Ministro, Auditor ou Juiz é menos um privilégio do cidadão 
eventualmente detentor do cargo e muito mais uma garantia dos cidadãos, pela segurança com que 
esses servidores desempenharão suas funções.  
Um juiz não pode ficar à mercê de pressões e de imposições, de ameaças e de insinuações por parte 
dos interessados nas suas decisões.  
Os predicamentos que se deferem aos julgadores, e agora, pelo Anteprojeto até aos membros do 
Ministério Público, são as salvaguardas de independência, ínsitas ao regular desempenho da difícil 
tarefa de distribuir justiça.  
Portanto, os Substitutivos dos Ministros do Tribunal de Contas, os Auditores, hão de ter as 
salvaguardas do regular desempenho de suas funções, tal como as têm os juízes substitutos da 
Justiça Comum.  
 
   
   EMENDA:00481 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 1o. do art. 144, a seguinte expressão: "direitos e vantagens",  
ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão das expressões “diretos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior de Justiça.  
 
   
   EMENDA:00482 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 143, a seguinte redação:  
Art. 143 - O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, tem jurisdição em todo o País. 
Justificativa: 
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A presidente emenda objetiva emprestar autonomia orçamentaria, financeira e administrativa de 
molde a assegurar a independência na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência 
constitucional lhe é deferida.  
 
   
   EMENDA:00509 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao "caput" do art. 143, a seguinte redação:  
Art. 143 - O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, tem jurisdição em todo o País. 
Justificativa: 
A presente emendar objetiva emprestar autonomia orçamentária, financeira e administrativa de molde 
a assegurar a independência na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência constitucional 
lhe é deferida.  
 
   
   EMENDA:00512 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao parágrafo 1o. do art. 144, a seguinte expressão: "direitos e vantagens",  
ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão das expressões “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude dos 
Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.  
 
   
   EMENDA:00538 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 1o. do art. 144, a seguinte expressão: "direitos e vantagens",  
ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
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Objetiva-se com a inclusão das expressões “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.  
 
   
   EMENDA:00539 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao final do "caput" do art. 144 a seguinte expressão:  
"Respeitadas as situações constituídas": 
Justificativa: 
A emenda pretende evitar lesão à situação dos atuais Ministros definida pela ordem Constitucional 
presente e futura. 
 
   
   EMENDA:00540 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 143, a seguinte redação:  
Art. 143. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, tem jurisdição em todo o País. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva emprestar autonomia orçamentária, financeira e administrativa de molde 
a assegurar a independência na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência constitucional 
lhe é deferida.  
 
   
   EMENDA:00714 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO ANTEPROJETO DO RELATOR  
Dê-se ao inciso II e respectivas alíneas a e b, e § 2o. do art. 144 do anteprojeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 62 - ..................................  
I - ........................................  
II - um terço dentre Auditores ou membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,  
por este indicado, em lista tríplice, alternadamente, segundo os critérios de  
antiguidade e merecimento; e,  
III - um terço, escolhido pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, não  
renováveis, dentre profissionais indicados por entidades representativas da sociedade civil, na  
forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Os Auditores, substitutos legais dos Ministros, terão as mesmas garantias,  
prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
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Justificativa: 
A presente emenda se circunscreve à adequação do texto apresentado no anteprojeto com o teor dos 
Anteprojetos Temáticos, especialmente o referente à Organização dos Poderes e sistemas de 
governo.  
O presente texto está incompatível com o art. 194, I do Anteprojeto de Sistematização (Art. 21 do 
Anteprojeto Temático 3) em que se consagra a garantia da vitaliciedade para os juízes e magistrados.  
Essa discriminação também e incompatível com o disposto no art. 208, § 1º, letra C do Anteprojeto 
Temático) que prevê o provimento de 1/3 das vagas entre os oriundos da magistratura de primeira 
instância (com os auditores) e do Ministério Público.  
A emenda busca assim assegurar a garantia da vitaliciedade a todos aqueles a ser investidos como 
membros do Tribunal de Contas.  
Os Auditores e Procuradores dos Tribunais de Contas são profissionais de carreira, detêm cargos de 
natureza permanente, não tendo sentido, portanto, permitir-se sua ascensão ao cargo Ministro por 
uns tempos e, posteriormente, rebaixá-los na escala hierárquica.  
Por outro lado, assim como aos Ministros do Tribunal são deferidos os procedimentos do cargo de 
Ministros do Tribunal Superior de Justiça, assim devem ser atribuídas aos seus substitutos as 
indispensáveis garantias constitucionais, para bem desempenharem suas tarefas judicantes.  
Como esta emenda, dá-se ao texto uma compatibilização adequada, eis que se consegue ao mesmo 
resguardar a hierarquia que deve existir entre o Titular e o Substituto.  
 
   
   EMENDA:00715 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao § 2o. do art. 144 do anteprojeto de Constituição dê-se a redação seguinte:  
"§ 2o. - Os Auditores substituem os Ministros em suas faltas ou impedimentos e têm as mesmas  
garantias, impedimentos e vencimentos dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais." 
Justificativa: 
Todo aquele que detém função judicante deve ficar ao abrigo das garantias constitucionais, como 
salvaguarda de um desempenho firme e imparcial.  
Aos Ministros, muito apropriadamente, são conferidas as mesmas garantias dos membros do Tribunal 
Superior de Justiça (artigo 144, § 1º). Aos seus substitutos, guardando-se perfeita homologia 
funcional, convém se lhes consignem as garantias dos Juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais.  
A presente emenda se circunscreve à adequação do trabalho apresentadas pela comissão de 
sistematização, art. 194, I e II (art. 91 e incisos da Comissão Temática 3). 
O texto tal como apresentado não oferece ao Auditor que é o juiz de primeira instância que funciona 
nos tribunais ao contar aquelas que são ínsitos à função de julgador.  
Os auditores, no exercício de suas funções peculiares necessitam de ter as mesmas garantias que se 
atribuem aos juízes, porque desempenham função de julgar.  
 
   
   EMENDA:00717 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 144 do anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"§ 2o. - Os Auditores, substitutos legais dos Ministros, têm as mesmas garantias, impedimentos e  
vencimentos dos juízes dos Tribunais Regionais Federais." 
Justificativa: 
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Assim como aos Ministros do Tribunal são deferidos os predicamentos do cargo de Ministros do 
Tribunal Superior de Justiça, assim também devem ser atribuídas aos seus substitutos as 
indispensáveis garantias constitucionais, para bem desempenhares suas tarefes judicantes. 
Com esta emenda, dá-se ao texto uma compatibilização adequada, eis que se consegue ao mesmo 
tempo resguardar a hierarquia que deve existir entre o Titular e o Substituto.  
 
   
   EMENDA:00786 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda aditiva:  
Acrescenta-se ao final do caput do art. 144 a seguinte expressão:  
"Respeitadas as situações constituídas". 
Justificativa: 
A emenda pretende evitar lesão à situação dos atuais Ministros definida pela ordem Constitucional 
presente.  
 
   
   EMENDA:00848 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao item II do art. 144, do Anteprojeto de Constituição a seguinte redação, expurgando-se  
os incisos "a" e "b" e os parágrafos 1o. e 2o. do mesmo:  
"II - Dois terços, escolhidos pelo Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Não tem sentido que os ministros do Tribunal de Contas da União – órgão encarregado do controle 
externo – sejam escolhidos pelo Congresso Nacional sem os atributos de vitaliciedade, que lhes 
assegura a independência para exercer com isenção a sua elevada missão fiscalizadora.  
 
   
   EMENDA:00975 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 144  
Modifique-se o artigo 144 do anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização, que  
passa a ter a seguinte redação:  
"Artigo 144 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de  
reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou  
de administração pública, obedecidas as seguintes condições:" 
Justificativa: 
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A missão principal dos Ministros do Tribunal de Contas é a de verificar contas, que é prerrogativa do 
Bacharel em Ciência Contábeis.  
Essa emenda, que é de redação, visa explicitar a necessidade de ter o nomeado para Ministro do 
Tribunal de Contas, notórios conhecimentos de uma das profissões que envolvem a missão de 
tomada de contas, inegavelmente, além dos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração 
pública, também os conhecimentos básicos contábeis.  
 
   
   EMENDA:01149 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: 143, § 1o., "b".  
Corrigir a locução "provendo os cargos" para "provendo-lhe os cargos" 
Justificativa: 
A proposta é de correção da escrita.  
Parecer:   
   Visa a Emenda, acertadamente, corrigir lapso datilográfico evidente, no Art. 143, parágrafo primeiro, 
letra "b".  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:01151 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: 144, II, "b".  
Suprimir a locução "junto ao Tribunal de Contas". 
Justificativa: 
Pelo disposto no artigo 235, I, o Ministério Público está unificado para atuar aos Tribunais em geral, 
inclusive no de Contas.  
 
   
   EMENDA:01569 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: artigo 143.  
O artigo 143 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 143 - O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, tem jurisdição em todo País. 
Justificativa: 
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A presente emenda objetiva emprestar autonomia orçamentaria, financeira e administrativa de molde 
a assegurar a independência na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência constitucional 
lhe é deferida.  
 
   
   EMENDA:01572 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: artigo 144.  
O artigo 144 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 144 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de  
reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de  
administração pública, obedecidas as seguintes condições, respeitadas as situações constituídas: 
Justificativa: 
A emenda pretende evitar lesão à situação dos atuais Ministros definida pela ordem Constitucional 
presente e futura.  
 
   
   EMENDA:01576 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: artigo 144, parágrafo 2o.  
O § 2o. do artigo 144 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 144 - ..................................  
§ 2o. - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores substituirão os Ministros em  
suas faltas ou impedimentos e terão as mesmas garantias, prorrogativas e impedimentos dos  
titulares. 
Justificativa: 
Desde que prevista a existência de Auditores que terão o encargo de substituir os Ministros, cuja lei 
ficará suas atribuições, é evidente que não se poderá duas atribuições, é evidente que não poderá  
resguardar-lhe as “garantias, prerrogativas e impedimentos” dos titulares, tão somente quando 
estiverem na condição de substitutos, visto que aquelas condições visam a total independência para 
o bom exercício das funções que lhes forem atribuídas.  
 
   
   EMENDA:01598 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 144, § 1o.  
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O § 1o. do artigo 144 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade da hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão das expressões “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude e 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.  
 
   
   EMENDA:01950 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao art. 144 do Anteprojeto, que passa a ser o seguinte:  
Art. 144 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União, serão eleitos pelo Congresso Nacional,  
através da manifestação de 2/3 (dois terços) de seus representantes;  
§ 1o. - O registro dos candidatos far-se-á pelos Partidos Políticos, juntos à Mesa Diretora  
do Congresso Nacional. Havendo vários candidatos, os dois primeiros colocados no 1o. (primeiro)  
escrutínio disputarão a indicação para o cargo, em uma 2a. (segunda) votação;  
§ 2o. - Os candidatos deverão ter idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos e máxima de 65  
(sessenta e cinco) anos, diploma universitário compatível - com as funções que irão desempenhar,  
bem como notória e ilibada reputação;  
§ 3o. - O mandato do eleito será de 5 (cinco) anos, podendo o mesmo candidatar-se à reeleição;  
§ 4o. - As normas aqui expressas deverão ser respeitadas tanto no âmbito estadual como no  
âmbito municipal;  
§ 5o. - Este dispositivo constitucional começará a ser aplicado na medida em que surgirem  
vagas nesses Tribunais, em decorrência da aposentadoria ou morte de seus titulares. 
Justificativa: 
A presente emenda substitutiva visa dar maior amplitude ao dispositivo constitucional ora em 
elaboração, de modo adequado a uma realidade hoje inexistente.  
O texto contido no Anteprojeto de constituição apresenta formas e métodos inadequados quanto ao 
preenchimento das vagas existentes no Tribunal de Contas da União, nos Tribunais de Contas dos 
Estados e nos Tribunais de Contas dos Municípios.  
O Artigo 107, item III, letra “b” colide com a proposta contida no texto do Artigo 144.  
Eis porque, propomos a emenda acima referida para fixar aquilo que para nós deve ser claramente 
exposto no texto constitucional – a prerrogativa do Poder Legislativo poder escolher via Congresso 
Nacional os futuros membros dos Tribunais de Contas.  
Senão vejamos: é notória a incongruência hoje existente na nomeação dos Ministros do Tribunal de 
Contas da União, Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e Juízes dos Tribunais de 
Contas dos Municípios.  
Indicados pelos Chefes dos Poder Executivo, vão na maioria das vezes, julgar as contas daquelas 
que os nomearam.  
Mesmo considerando a honorabilidade dos indicados que procuram, via de regra, executar seus 
misteres com absoluta isenção, não podemos deixar de considerar como espúria a indicação feita 
pelo Executivo.  
Desta forma, se considerarmos que esses Tribunais na verdade são órgãos de Assessoria do Poder 
Legislativo, legítimo se torna que este Poder, de forma democrática, através de votação direta, 
preceda à escolha daqueles que irão compor esses Tribunais, sejam Ministros, Conselheiros ou 
Juízes.  
 
   
   EMENDA:02010 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Artigo 136; Inciso III e § 1o. do Artigo 137; "CAPUT' do Artigo 138;  
"CAPUT' do Artigo 140; "CAPUT' do Artigo 144.  
Dê-se aos dispositivos adiante mencionados a seguinte redação:  
Artigo 136 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e  
patrimonial da União será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelos  
sistemas de controle interno de cada Poder, quanto aos aspectos de eficácia, eficiência,  
economicidade, legalidade e legitimidade, na forma da lei.  
Artigo 137 - ................................  
III - a realização de fiscalização, investigações, inspeções e auditoria contábil,  
orçamentária, financeira, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da  
administração direta ou indireta do Legislativo, Executivo e Judiciário, inclusive autarquias,  
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas;  
..................................................  
§ 1o. - O Tribunal de Contas prestará à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e as suas  
comissões as informações que forem solicitadas sobre a fiscalização contábil, financeira,  
orçamentária e patrimonial, e sobre os resultados das auditorias, inspeções e decisões, além de  
comparecer, por seus membros, a qualquer das Casas, mediante convocação.  
..................................................  
Artigo 138 - O Tribunal de Contas, de ofício ou por determinação de qualquer das Casas do  
Congresso Nacional, de suas comissões ou por solicitação do Ministério Público ou das  
auditorias contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais, verificada a  
ilegalidade de qualquer despesa, ou ato suscetível de gerar despesa ou variação patrimonial deverá:  
..................................................  
Artigo 140 - A Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional, por proposta de qualquer  
congressista, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União a realização de auditoria  
específica, em matéria de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.  
..................................................  
Artigo 144 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de  
reputação ilibada e notórios conhecimentos contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros ou  
de administração pública, obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
Ao tratar da tomada de contas, na Seção IX do Capítulo I do Título V do Anteprojeto de Constituição, 
o Relator incidiu em lapso ao omitir as expressões “contábil” e “contábeis” nos dispositivos 
emendados.  
A auditoria é termo caracteristicamente vinculado a contabilidade e o Tribunal de Contas dela se 
socorre precipuamente para fins de tomada de contas.  
A fiscalização e a auditoria contábil não podem, pois, apartar-se da financeira, orçamentária, 
operacional inseridas no texto dos artigos referidos. 
Ademais, a omissão involuntária do Relator terminaria por levar o contabilista a uma situação de 
“rapitis dominutio” não pretendida, pois sempre se reconheceu, nesse campo, o indispensável 
trabalho técnico do profissional em contabilidade.  
Compete à Comissão de Sistematização, como bem frisou o ilustre Relator na apresentação do 
Anteprojeto, suprir as omissões constatadas nos trabalhos das Comissões Temáticas.  
Nossa proposta tem, pois, esse objetivo: corrigir um lapso de redação para dar aos dispositivos a 
adequação requerida por matéria de tal importância.  
 
   
   EMENDA:02282 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 1o. do art. 144 a expressão: "direitos e vantagens" e o vocábulo  
"voluntariamente", ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 1o. Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na hipótese do exercício do mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se voluntariamente com  
as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetivam-se com a inclusão da expressão “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta-se ainda, 
que o estágio de cinco anos se refere à aposentadoria voluntária, já que não se poderia afetar os 
demais direitos de inativação.  
 
   
   EMENDA:02542 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 144 do Anteprojeto de Constituição a redação seguinte:  
"§ 2o. Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores substituem os Ministros em  
sua faltas ou impedimentos e têm as mesmas garantias e impedimentos dos Juízes dos Tribunais  
Regionais Federais." 
Justificativa: 
As salvaguardas constitucionais deferidas a ocupantes de funções judicantes é menos um privilegio 
da pessoa e mais uma garantia aos cidadãos, pela segurança com que os julgadores podem 
desempenhar suas atribuições.  
Esta prerrogativa tanto mais se justifica, quando se trata de pessoas que valerão pelo regular 
emprego dos dinheiros públicos.  
Com os Auditores substituem os Ministros em suas faltas ou impedimentos, impõe-se a atribuição a 
eles dos predicamentos dos Juízes dos Tribunais Regionais.  
Daí a razão da presente emenda, que, afinal, compatibiliza o texto do Anteprojeto.  
 
   
   EMENDA:02866 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescente-se ao parágrafo 1o. do artigo 144 a expressão: "direitos e vantagens" e o vocábulo  
"voluntariamente", ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvadas a não- vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Supremo Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se, voluntariamente, com as  
vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 74  

 

Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão da expressão “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta-se, ainda, 
que o estágio de cinco anos se refere à aposentadoria voluntária, já que não se poderia afetar os 
demais direitos de inativação.  
   
   EMENDA:02914 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 1o. do artigo 144 a expressão: "direitos e vantagens" e o vocábulo  
"voluntariamente", ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvados a não- vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se voluntariamente com  
as vantagens do cargo cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão da expressão “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se, ainda, 
que o estágio de cindo anos se refere à aposentadoria voluntária, já que não se poderia afetar os 
demais direitos de inativação.  
 
   
   EMENDA:03522 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   O inciso I, do art. 144, passa a ser redigido da seguinte forma:  
"um terço, indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, com  
mandato de seis anos, não renovável". 
Justificativa: 
Trata-se de uma equiparação às condições referendadas aos demais Ministros, no caso, os dois 
terços escolhidos pelo Congresso Nacional.  
 
   
   EMENDA:03779 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 143, a seguinte redação:  
Art. 143 - O tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, tem jurisdição em todo País. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva emprestar autonomia orçamentária, financeira e administrativa de molde 
a assegurar a independência na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência constitucional 
lhe é deferida.  
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   EMENDA:03780 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 1o. do art. 144, a seguinte expressão: "direitos e vantagens",  
ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão das expressões “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 
 
   
   EMENDA:03837 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 143, a seguinte redação:  
Art. 143. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, tem jurisdição em todo País. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva emprestar autonomia orçamentária, financeira e administrativa de molde 
a assegurar a independência na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência constitucional 
lhe é deferida.  
 
   
   EMENDA:03967 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO ALVES (PFL/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 144 e seus parágrafos pelo seguinte:  
Art. 144. O Chefe de Governo, após aprovação pelo Congresso Nacional, nomeará os Ministros do  
Tribunal de Contas da União, escolhidos entre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de  
reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de  
administração pública, sendo dois deles Auditores do Tribunal que preencham os requisitos e 
tenham mais de 5 (cinco) anos no exercício do cargo.  
Parágrafo único. Os Ministros, bem como os Auditores quando em substituição aos titulares,  
terão as mesmas garantias, prerrogativas, remuneração e impedimentos dos Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça. 
Justificativa: 
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A presente emenda compatibiliza as propostas apresentadas pelas Comissões que trataram da 
matéria, a Comissão III (da Organização dos Poderes e Sistema de Governo) e V (do Sistema 
Tributário, Orçamento e Finanças), eliminando os inconvenientes do anteprojeto.  
Por que se ter ministros de dois tipos, como demonstra o § 1º, um terço com o privilégio da 
vitaliciedade e dois sem esta? E mais, a indicação ou escolha de Ministros do Tribunal de Contas da 
União, para um mandato não trará consigo os prejuízos de algum tipo de fisiologismo, ou de relação 
de dependência com grupos de forma a diminuição o nível da indispensável isenção? Nos parece 
prejudicial ao sistema democrático dois tipos de juízes (uns vitalícios e outros temporários) num 
mesmo Tribunal. Até no tratamento haverá diferença, como ocorre com os juízes classistas do 
Tribunal Superior do Trabalho, cuja existência é justificada por representarem as categorias 
econômicas e profissionais. No caso do TCU não há categoria a representar.  
Não vamos inovar para prejudicar a instituição.  
 
   
   EMENDA:04189 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 143, a seguinte redação:  
Art. 143 - O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, tem jurisdição em todo País. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva emprestar autonomia orçamentária, financeira e administrativa de molde 
a assegurar a independência na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência constitucional 
lhe é deferida.  
Parecer:   
   A Emenda altera no mérito o caput do art. 143 ao nele incluir dispositivo que visa dar ao Tribunal de 
Contas da União "autonomia orçamentária, financeira e administrativa", alteração esta não prevista no 
texto das Comissões Temáticas.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:04549 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: toda a Seção IX, do Capítulo I, do título V.  
A Seção IX, do Capítulo I, do título V, do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Seção IX  
Da Fiscalização Financeira e Orçamentária 
[...]  
Art. 45 - O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, tem jurisdição em todo o País e definirá as normas para o exercício de suas atribuições.  
§ 1o. - O Tribunal exerce, no que couber, as atribuições dos Tribunais Superiores do Judiciário  
e sua organização será definida em lei.  
§ 2o. - Os seus Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros, maiores de 35 anos, de idoneidade moral e notórios  
conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, e terão as mesmas  
garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.  
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Art. 46 - O Tribunal de Contas dará parecer prévio, em sessenta dias, as contas que o  
Primeiro-Ministro deverá encaminhar anualmente, até 31 de março do exercício subsequente.  
Parágrafo único - Não sendo observado o prazo a que se refere este artigo, o Tribunal de Contas  
dará ciência ao Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A Emenda se propõe restaurar todo o texto da Seção X, do Capitulo I, da redação final do anteprojeto 
da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, alterada, substancialmente, no 
anteprojeto de Constituição, em desacordo com o § 1º, do art. 19, do Regimento Interno da 
Assembleia Nacional Constituinte.  
Argumenta-se, ainda, que o caráter especifico da matéria, enseja a percuciente discussão, inclusive à 
luz de especialistas.  
   
   
   EMENDA:04743 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 144:  
"Art. 144 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre  
brasileiros maiores de trinta e cinco anos,..." 
Justificativa: 
O Art. 162 trata das atribuições do Presidente da República.  
Nossa proposta visa a compatibilizar os dois dispositivos constitucionais, conservando, com 
atribuição do Presidente da República, a prerrogativa de nomear os Ministros do Tribunal de Contas 
da União após aprovação pelo Senado Federal.  
Parecer:   
   Visa a Emenda modificar a redação do Art. 144 do Anteprojeto (calcada no Art. 62 da Comissão 5), 
de maneira a compatibilizar esse dispositivo com o Art. 162, "conservando, como atribuição do 
Presidente da República, a prerrogativa de nomear os Ministros do Tribunal de Contas da União após 
aprovação pelo Senado Federal" (sic).  
Realmente, assiste razão ao ilustre Autor da Emenda quanto à necessidade dessa adequação 
redacional, em face da regra geral constante do Art. 162, item III (que alterou o Art. 54, item III, da 
Comissão 3).  
Por conseguinte, acolhendo-se a Emenda sob exame, deve se proceder às seguintes alterações:  
a) no caput do Art. 144 - substituir a expressão "serão nomeados pelo Presidente do Congresso 
Nacional" apenas pela seguinte, como proposto: "serão escolhidos";  
b) no inciso II do mesmo artigo - substituir "Congresso Nacional" por "Senado Federal".  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:05019 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   O parágrafo 1o. do Inciso II, Seção IX, do art. 144, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 144. ..................................  
IX - ........................................  
§ 1o. Os Ministros, ressalvada a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do  
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Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo após dez  
anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Consideramos exíguo os cinco anos de efetivo exercício no cargo de Ministro, por isto estamos 
propondo a alteração para dez anos.  
Quanto mais importante for a autoridade, mais respeito deverá infundir ao povo no exercício da sua 
profissão.  
Estamos preparando uma Constituição não para os dias de hoje, mas para o próximo milênio e 
devemos mostra às futuras gerações de que os privilégios já estevem sendo extintos a partir da 
Constituição elaborada em 1987. 
Repercute muito mal junto a todas as camadas sociais, os prazos curtos com que muitos Ministros 
são nomeados, e, logo em seguida, aposentados. 
Achamos ser de interesse da própria classe de magistrados que o respeito que falamos acima seja 
infundido àqueles que chegaram a ocupar os mais altos cargos de justiça brasileira.  
 
   
   EMENDA:05510 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda: Suprima-se no inciso II do art. 144 a expressão: "com mandato de seis anos. não  
renovável", bem como no § 1o. do mesmo artigo a expressão: "ressalvada a não vitalidade, na  
hipótese do exercício do mandato."  
O art. 144 e seu § 1o. do Anteprojeto de Constituição passam a ter a seguinte redação:  
" Art. 144 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de  
reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros, ou de  
administração pública, obedecidas as seguintes condições:  
I - um terço, indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal;  
II - dois terços, escolhidos pelo Congresso Nacional, sendo:  
a) um terço dentre profissionais indicados por entidades representativas da sociedade civil,  
na forma que a lei estabelece; e  
b) um terço dentre Auditores, substitutos legais de Ministros, ou membros do Ministério  
Público junto ao Tribunal de Contas, por este indicado, em lista tríplice, alternadamente,  
segundo os critérios de antiguidade e merecimento.  
§ 1o. - Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e  
impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as  
vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
A presente emenda se circunscreve à adequação do texto apresentado no anteprojeto com o teor dos 
Anteprojetos Temáticos, especialmente o referente à Organização dos Poderes e sistemas de 
governo.  
O presente texto está incompatível com o art. 194, I do Anteprojeto de Sistematização (Art. 21 do 
Anteprojeto Temático 3) em que se consagra a garantia da vitaliciedade para os juízes e magistrados.  
Essa discriminação também e incompatível com o disposto no art. 208, § 1º, letra C do Anteprojeto 
Temático) que prevê o provimento de 1/3 das vagas entre os oriundos da magistratura de primeira 
instância (com os auditores) e do Ministério Público.  
A emenda busca assim assegurar a garantia da vitaliciedade a todos aqueles a ser investidos como 
membros do Tribunal de Contas.  
A garantia da vitaliciedade não é, de forma alguma, um privilegio conferido ao magistrado. É, por isto 
sim, uma garantia que se confere ao próprio cidadão, a fim de que possa contar com a irrestrita 
independência e imparcialidade daqueles a quem incumbe julgar as matérias de seu interesse.  
O saudoso constitucionalista PONTES DE MIRANDA, com a sua reconhecida autoridade, assim se 
expressou, a propósito do tema: 
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“Vitalício, ou, pelo menos, de longa duração, precisa ser o membro do Poder Judiciário, pra eu se lhe 
assegure a independência e se lhe aproveitem as experiências na arte de julgar.” 
E diante: 
“A vitaliciedade isenta da pressão, da influência e das seduções da permanência, que dependeria do 
Poder Executivo...” (Comentários à Constituição de 1967, Editora Revista dos Tribunais, pág. 543). 
A emenda, além do mais, tem o mérito de evitar a criação de duas classes distintas de magistrados 
com assento na mesma Corte, aos quais são conferidos as mesmas atribuições.  
Ademais, afigura-se nos improprio que justamente aos membros daquele Tribunal, escolhidos pelo 
Congresso Nacional, não se outorgue essa garantia tão prestigiada pela doutrina.  
A justa ascensão doa Auditores, que são os Juízes da Carreira e dos Membros do Ministério Público, 
ao posto de Ministro não se compadece com o caráter de temporariedade.  
A temporariedade do mandato só se casa bem com a eleição dos profissionais das entidades 
representativas da sociedade prevista no inciso II, que fica mantida.  
Os auditores e membros do Ministério Público, uma vez alçados ao posto de Ministro, ali devem 
permanecer até a sua aposentadoria, até porque pode acontecer que, com exercício do mandato de 6 
anos, não perfaçam eles o tempo necessário para a aposentadoria.  
A eles, que palmilharam toda a trajetória de uma carreira dedicada ao oficio das contas, não deve 
atribuído um mero mandato, mas o exercício pleno da função que coroa a sua carreira.  
As garantias tradicionais da Magistratura pertencem não ao titular mas à própria sociedade que terá 
juízes imunes de qualquer influência de natureza subalterna. 
A propósito veja-se a argumentação do S.T.F. proferida em recente processo.  
 
   
   EMENDA:05521 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda:  
Suprima-se no § 2o. do art. 144 a expressão:  
"quando em substituição aos Ministros" ficando assim redigido o § 2o. do art. 144:  
"Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores quando no exercício da função, têm as  
mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos titulares." 
Justificativa: 
A presente emenda se circunscreve à adequação do trabalho apresentado pela Comissão de 
Sistematização, art. 194, I e II (art. 91 e incisos da Comissão de Sistematização 3). 
O texto tal como apresentado não oferece ao auditor que é o juiz de 1ª Instância que funciona nos 
Tribunais de Contas aquelas garantias que são ínsitas à função de julgador. 
O auditor, no exercício de suas funções peculiares, necessita de ter as mesmas garantias que se 
atribuem aos Ministros, exatamente porque desempenham função de julgar. E o julgador precisa 
estar livre das pressões, venham elas de onde vierem.  
A denominação de Auditor nada tem a ver com o oficio de auditagem e de auditoria, mas sim com 
oficio de auditores, e, de ouvir e julgar, o que vem desde os primórdios de nossa história, através da 
figura de ouvidor, que era o nome dados aos juízes.  
A denominação ainda subsiste na Justiça Militar, na qual o referido goza de todas as garantias da 
magistratura e tem acesso ao Superior Tribunal Militar, ao lado dos Oficiais Generais das 3 armas.  
A exceção do S.T.F., todos os tribunais judiciários têm em sua composição juízes oriundos da 
carreira.  
Os auditores, tanto quanto os Ministros, necessitam dessas garantias que funcionam não em proveito 
deles, mas do próprio interesse público e do jurisdicionado. 
O S.T.F. tem páginas lapidares sobre o assunto mostrando a importância de se proteger o auditor dos 
ataques do mau administrador, investido do poder de demitir por não ter sido suas contas aprovadas. 
 
   
   EMENDA:05523 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II a respectivas alíneas a e b, e § 2o. do art. 144 do anteprojeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 62 - ..................................  
I - ........................................  
II - um terço dentre Auditores ou membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,  
por esse indicado, em lista tríplice, alternadamente, segundo os critérios de  
antiguidade e merecimento; e,  
III - um terço, escolhido pelo Congresso Nacional, com mandato por entidades  
representativas da sociedade civil, na forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - os Auditores, substitutos legais dos Ministros, terão as mesmas garantias,  
prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Justificativa: 
A presente emenda se circunscreve à adequação do texto apresentado no anteprojeto com o teor dos 
Anteprojetos Temáticos, especialmente o referente à Organização dos Poderes e sistemas de 
governo.  
O presente texto está incompatível com o art. 194, I do Anteprojeto de Sistematização (Art. 21 do 
Anteprojeto Temático 3) em que se consagra a garantia da vitaliciedade para os juízes e magistrados.  
Essa discriminação também e incompatível com o disposto no art. 208, § 1º, letra C do Anteprojeto 
Temático) que prevê o provimento de 1/3 das vagas entre os oriundos da magistratura de primeira 
instância (com os auditores) e do Ministério Público.  
A emenda busca assim assegurar a garantia da vitaliciedade a todos aqueles a ser investidos como 
membros do Tribunal de Contas.  
Os Auditores e Procuradores dos Tribunais de Contas são profissionais de carreira, detêm cargos de 
natureza permanente, não tendo sentido, portanto, permitir-se sai ascensão ao cargo Ministro por uns 
tempos e, posteriormente, rebaixá-los na escala hierárquica.  
Por outro lado, assim como aos Ministros do Tribunal são deferidos os procedimentos do cargo de 
Ministros do Tribunal Superior de Justiça, assim devem ser atribuídas aos seus substitutos as 
indispensáveis garantias constitucionais, para bem desempenharem suas tarefas judicantes.  
Como esta emenda, dá-se ao texto uma compatibilização adequada, eis que se consegue ao mesmo 
resguardar a hierarquia que deve existir entre o Titular e o Substituto.  
 
   
   EMENDA:05568 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 143  
Dê-se ao caput do art. 143, a seguinte redação:  
Art. 143 - O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, tem jurisdição em todo o País. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva emprestar autonomia orçamentária, financeira e administrativa de molde 
a assegurar a independência na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência constitucional 
lhe é deferida. 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 81  

 

   
   EMENDA:05570 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 144, § 1o.  
Acrescente-se ao parágrafo 1o. do art. 144 a seguinte expressão: "direitos e vantagens",  
ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvadas a não- vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão das expressões “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 
 
   
   EMENDA:05590 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 143, a seguinte redação:  
Art. 143 - O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, tem jurisdição em todo País. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva emprestar autonomia orçamentária, financeira e administrativa de molde 
a assegurar a independência na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência constitucional 
lhe é deferida.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00010 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização  
Seção IX  
Da Fiscalização Financeira, Orçamentária,  
Operacional e Patrimonial.  
Art. 145 ....................................  
I - um terço, indicado pelo Presidente da  
República, com a aprovação do Congresso Nacional. 
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Justificativa: 
O controle exercido pelo Congresso Nacional na aprovação de um terço dos Ministros do Tribunal de 
Contas da União, permite uma participação mais ampla do Poder Legislativo no aludido processo 
seletivo daqueles dirigentes. 
Parecer:   
   A emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, altera substancialmente o 
entendimento da maioria dos constituintes que examinaram a matéria na fase de elaboração do 
Projeto.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:00103 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   No Projeto de Constituição da Comissão de sistematização substitua-se, no parágrafo 1o. do  
art. 145, a referência feita aos "Ministros do Superior Tribunal de Justiça" por "Ministros do  
Tribunal Superior Federal". 
Justificativa: 
O Tribunal Federal de Recursos tem sido tradicionalmente, o paradigma dos Tribunais Superiores em 
matéria de vencimentos, como se extrai do disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 35/79. 
É natural, pois, que o Tribunal Superior Federal, em que se transformará o Tribunal de Recursos, 
mantenha essa tradição.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista o tratamento dado à questão no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00180 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 145  
Inclua-se no caput do art. 145, do Anteprojeto de Constituição, após União e antes de  
serão, a expressão:  
"em número de onze". 
Justificativa: 
O Anteprojeto de Constituição determina o número de Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 
204), do Superior Tribunal de Justiça (art. 208), dos Tribunais Regionais Federais (art. 211) do 
Tribunal Superior do Trabalho (art. 216, § 1º), do tribunal Superior Eleitoral (art. 224) e do Superior 
Tribunal Militar (art. 231). No entanto, silencia quanto ao número de Ministros do Tribunal de Contas 
da União. Ora, pelo texto do Anteprojeto (art. 144 § 1º) os Ministros deste Tribunal estão equiparados 
aos Ministros dos Tribunais Superiores, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça.”  Logo, mantido o princípio de equivalência, há que se determinar sua 
composição.  
Propõe-se o número de onze Ministros em razão do assoberbamento de trabalho do Tribunal de 
Contas da União que, além de fiscalizar a administração direta, tem a obrigação de verificar as contas 
das empresas públicas e de economia mista e fundações, enfim, toda a administração da coisa 
pública.  
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Parecer:   
   É da tradição do Direito Constitucional brasileiro não fixar o número de Ministros, deixando tal 
alvitre para a legislação infraconstitucional.  
Por isso, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:00236 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEUR LOMANTO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 145 do Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"§ 2o. - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores substituem os Ministros em  
suas faltas ou impedimentos e têm as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos titulares." 
Justificativa: 
A clausula “quando em substituição aos Ministros” é redundante, ociosa, desnecessária, porquanto 
quem substitui alguém faz-lhe as vezes, desempenha as atribuições do substituído em toda a sua 
plenitude.  
É necessário, portanto, que melhor se redija o parágrafo, para que diga melhor e se harmonize com o 
texto.  
Realmente, se aos Titulares se defendem os predicamentos da Magistratura, porque são ocupantes 
de funções judicantes, é crucial que os substitutos dos Ministros, quem também exercem funções de 
julgamento, tenham tais garantias.  
Efetivamente, ficaria o sistema de controle das contas públicas altamente vulnerável se alguns dos 
seus juízes não tivessem, em toda a sua inteireza, as garantias inerentes à função.  
Um juiz deve ser tal antes, durante e depois dos julgamentos, até para ficar a salvo de injunções que 
lhe possa tolher o livre convencimento, a imparcial formação do seu juízo de valor, nos feitos 
submetidos à sua decisão.  
Parecer:   
   Conquanto louvável a iniciativa do nobre autor, o conteúdo da presente emenda não se coaduna 
com o entendimento, no particular, da maioria dos constituintes que examinaram a matéria nas fases 
anteriores à elaboração do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00276 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado: Art. 145  
Inclua-se no caput do art. 145, do Projeto de Constituição, após União e antes de serão, a  
expressão:  
"Em número de onze." 
Justificativa: 
O projeto de Constituição determina o número de Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 200), 
do Superior Tribunal de Justiça (art. 204) dos Tribunais Regionais Federais (art. 206) do Tribunal 
Superior do Trabalho (art. 212, § 1º), do Tribunal Superior Eleitoral (art. 220 e do Superior Tribunal 
Militar (art. 227). No entanto, silencia quanto ao número de Ministros do Tribunal de Contas da União. 
Ora, pelo texto do projeto (art. 143 § 1º) os Ministros deste Tribunal estão equiparados aos Ministros 
dos Tribunais Superiores, pois “os Ministros (....) terão as mesmas garantias, prerrogativas, 
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vencimentos e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. “Logo, mantido o 
princípio de equivalência, há que se determinar sua composição. 
Propõe-se o número de onze Ministros em razão do assoberbamento de trabalho do Tribunal de 
Contas da União que, além de fiscalizar a administração direta, tem a obrigação de verificar as contas 
das empresas públicas e de economia mista e fundações, enfim, toda a administração da coisa 
pública.  
Parecer:   
   É da tradição do Direito Constitucional Brasileiro não fixar o número de Ministros do Tribunal de 
Contas da União, deixando tal alvitre para a legislação infraconstitucional.  
Por isso, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00322 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: inciso I, art. 145  
Dê-se ao inciso I do art. 145 da seção IX do Capítulo 1o. do Título V do projeto a seguinte  
redação:  
"I - um terço, indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Congresso  
Nacional", dada pelo inciso I do art. 62 do substitutivo aprovado pela Comissão 5. 
Justificativa: 
A alteração proposta visa compatibilizar o texto do projeto como texto do inciso I do art. 62 do 
substitutivo aprovado pela Comissão 5. 
Parecer:   
   A proposta, conquanto meritória, conflita com o sistema adotado pelo Projeto, que prevê a 
aprovação dos Ministros de outros Tribunais - Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de 
Justiça, por exemplo - pelo Senado da República.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00389 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 145 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"§ 2o. - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores substituem os Ministros em  
suas faltas ou impedimentos e têm as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos  
titulares." 
Justificativa: 
As garantias constitucionais que se dá a Ministro, Auditor ou Juiz é menos um privilégio do cidadão 
eventualmente detentor do cargo e muito mais uma garantia dos cidadãos, pela segurança com que 
esses servidores desempenharão suas funções.  
Um juiz não pode ficar à mercê de pressões e de imposições, de ameaças e de insinuações por parte 
dos interessados nas suas decisões.  
Os predicamentos que se deferem aos julgadores, e agora, pelo Anteprojeto até aos membros do 
Ministério Público, são as salvaguardas de independência, ínsitas ao regular desempenho da difícil 
tarefa de distribuir justiça.  
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Portanto, os Substitutivos dos Ministros do Tribunal de Contas, os Auditores, hão de ter as 
salvaguardas do regular desempenho de suas funções, tal como as têm os juízes substitutos da 
Justiça Comum.  
Parecer:   
   Conquanto louvável a iniciativa do nobre autor, o conteúdo da presente emenda não se coaduna 
com o entendimento, no particular, da maioria dos constituintes que examinaram a matéria nas fases 
anteriores à elaboração do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00440 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 1o. do art. 145, a seguinte expressão: "direitos, vantagens",  
ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão das expressões “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 
Parecer:   
   Conquanto louvável a preocupação do nobre constituinte, o conteúdo da presente emenda, em 
essência, já se contém no texto do Projeto.  
Em assim sendo, somos pela prejudicialidade da emenda. 
 
   
   EMENDA:00469 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
    Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao parágrafo 1o. do art. 145, a seguinte expressão: "direitos e vantagens",  
ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvada a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão das expressões “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.  
Parecer:   
   Conquanto louvável a preocupação do nobre constituinte, o conteúdo da presente emenda, em 
essência, já se contém no texto do Projeto.  
Em assim sendo, somos pela prejudicialidade da emenda. 
 
   
   EMENDA:00493 PREJUDICADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 86  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 1o. do art. 145, a seguinte expressão: "direitos e vantagens",  
ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvadas a não vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão das expressões “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 
Parecer:   
   Conquanto louvável a preocupação do nobre constituinte, o conteúdo da presente Emenda, em 
essência, já se contém no texto do Projeto.  
Em assim sendo, somos pela prejudicialidade da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00494 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao final do "caput" do art. 145 a seguinte expressão:  
"Respeitadas as situações constituídas": 
Justificativa: 
A emenda pretende evitar lesão à situação dos atuais Ministros definida pela ordem Constitucional 
presente e futura.  
Parecer:   
   Louvável a preocupação do ilustre autor, mas o Projeto em na- da diminui a situação dos atuais 
Ministros.  
Assim, sendo, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:00656 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO ANTEPROJETO DO RELATOR  
Dê-se ao inciso II e respectivas alíneas a e b, e § 2o. do art. 145 do Anteprojeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 145 - ..................................  
I - ........................................  
II - um terço dentre Auditores ou membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,  
por este indicado, em lista tríplice, alternadamente, segundo os critérios de  
antiguidade e merecimento; e,  
III - um terço, escolhido pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, não  
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renováveis, dentre profissionais indicados por entidades representativas da sociedade civil, na  
forma que a lei estabelecer.  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Os Auditores, substitutos legais dos Ministros, terão as mesmas garantias,  
prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Justificativa: 
A presente emenda se circunscreve à adequação do texto apresentado no anteprojeto com o teor dos 
Anteprojetos Temáticos, especialmente o referente à Organização dos Poderes e sistemas de 
governo.  
O presente texto está incompatível com o art. 194, I do Anteprojeto de Sistematização (Art. 21 do 
Anteprojeto Temático 3) em que se consagra a garantia da vitaliciedade para os juízes e magistrados.  
Essa discriminação também e incompatível com o disposto no art. 208, § 1º, letra C do Anteprojeto 
Temático) que prevê o provimento de 1/3 das vagas entre os oriundos da magistratura de primeira 
instância (com os auditores) e do Ministério Público.  
A emenda busca assim assegurar a garantia da vitaliciedade a todos aqueles a ser investidos como 
membros do Tribunal de Contas.  
Os Auditores e Procuradores dos Tribunais de Contas são profissionais de carreira, detêm cargos de 
natureza permanente, não tendo sentido, portanto, permitir-se sua ascensão ao cargo Ministro por 
uns tempos e, posteriormente, rebaixá-los na escala hierárquica.  
Por outro lado, assim como aos Ministros do Tribunal são deferidos os procedimentos do cargo de 
Ministros do Tribunal Superior de Justiça, assim devem ser atribuídas aos seus substitutos as 
indispensáveis garantias constitucionais, para bem desempenharem suas tarefas judicantes.  
Como esta emenda, dá-se ao texto uma compatibilização adequada, eis que se consegue ao mesmo 
resguardar a hierarquia que deve existir entre o Titular e o Substituto.  
Parecer:   
   O Substitutivo, no particular, perfilha critérios que reputamos mais aconselháveis para a 
composição plenária do Tribunal de Contas da União.  
Ademais, os Auditores, em nosso entender, somente devem gozar das garantias da magistratura 
quando em substituição aos Ministros.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00657 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao § 2o. do art. 145 do Anteprojeto de Constituição dê-se a redação seguinte:  
"§ 2o. - Os Auditores substituem os Ministros em suas faltas ou impedimentos e têm as mesmas  
garantias, impedimentos e vencimentos dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais." 
Justificativa: 
Todo aquele que detém função judicante deve ficar ao abrigo das garantias constitucionais, como 
salvaguarda de um desempenho firme e imparcial.  
Aos Ministros, muito apropriadamente, são conferidas as mesmas garantias dos membros do Tribunal 
Superior de Justiça (artigo 144, § 1º). Aos seus substitutos, guardando-se perfeita homologia 
funcional, convém se lhes conseguem as garantias dos Juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais.  
Apresente emenda se circunscreve à adequação do trabalho apresentadas pela comissão de 
sistematização, art. 194, I e II (art. 91 e incisos da Comissão Temática 3). 
O texto tal como apresentado não oferece ao Auditor que é o juiz de primeira instância que funciona 
nos tribunais ao contar aquelas que são ínsitos à função de julgador.  
Os auditores, no exercício de suas funções peculiares necessitam de ter as mesmas garantias que se 
atribuem aos juízes, ter que desempenham função de julgar.  
Parecer:   
   Conquanto louvável a iniciativa do nobre Autor, o conteúdo da presente emenda não se coaduna 
com o entendimento, no particular, da maioria dos constituintes que examinam a matéria nas fases 
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anteriores à elaboração do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00659 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 145 do Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"§ 2o. - Os Auditores, substitutos legais dos Ministros, têm as mesmas garantias, impedimentos e  
vencimentos dos juízes dos Tribunais Regionais Federais." 
Justificativa: 
Assim como aos Ministros do Tribunal são deferidos os predicamentos do cargo de Ministros do 
Tribunal Superior de Justiça, assim também devem ser atribuídas aos seus substitutos as 
dispensáveis garantias constitucionais, para bem desempenharem suas tarefas judicantes.  
Com esta emenda, dá-se ao texto uma compatibilização adequada, eis que se consegue ao mesmo 
tempo resguardar a hierarquia que deve existir o Titular e o Substituto.  
Parecer:   
   Conquanto louvável a iniciativa do nobre Autor, o conteúdo da presente emenda não se coaduna 
com o entendimento, no particular, da maioria dos constituintes que examinaram a matéria nas fases 
anteriores à elaboração do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00725 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda aditiva:  
Acrescenta-se ao final do caput do art. 145 a seguinte expressão:  
"Respeitadas as situações constituídas". 
Justificativa: 
A emenda pretende evitar lesão à situação dos atuais Ministros definida pela ordem Constitucional 
presente.  
Parecer:   
   A ressalva é desnecessária. Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00786 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao item II do art. 145, do Anteprojeto de Constituição, a seguinte redação, expurgando-se  
os incisos a e b e os parágrafos 1o. e 2o. do mesmo:  
"II - Dois terços, escolhidos pelo Congresso Nacional." 
Justificativa: 
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Não tem sentido que os ministros do Tribunal de Contas da União – órgão encarregado do controle 
externo – sejam escolhidos pelo Congresso Nacional sem os atributos de vitaliciedade que lhes 
assegura a independência para exercer a isenção a sua elevada missão fiscalizadora.  
Parecer:   
   A solução adotada no substitutivo melhor se ajusta a um texto de constituição. Pela aprovação 
parcial. 
 
   
   EMENDA:00914 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 145  
Modifique-se o artigo 145 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, que  
passa a ter a seguinte redação:  
"Artigo 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de  
reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou  
de administração pública, obedecidas as seguintes condições:" 
Justificativa: 
A missão principal dos Ministros do Tribunal de Contas é a de verificar contas, que é prerrogativa do 
Bacharel em Ciência Contábeis.  
Essa emenda, que é de redação, visa explicitar a necessidade de ter o nomeado para Ministro do 
Tribunal de Contas, notórios conhecimentos de uma das profissões que envolvem a missão de 
tomada de contas, inegavelmente, além dos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração 
pública, também os conhecimentos básicos contábeis.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte Darcy Pozza pretende nova redação ao art. 145 do Projeto, para inserir em 
seu texto a palavra "contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o Legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, a exemplo do Engenheiro Generais e Contadores, que já foram nomeados.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no partido, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade de emenda, uma vez que ela, em essência, já se contém no Projeto. 
 
   
   EMENDA:01069 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PDT/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: 145, § 1o.  
Excluir do texto apontado a locução "somente poderão apresentar-se com as vantagens do cargo  
após cinco anos de efetivo exercício". 
Justificativa: 
A exclusão visa compatibilizar o dispositivo com o disposto no artigo 87, letras C, D e § 1º e, ainda, 
com o dispositivo do artigo 192, V, ao anteprojeto.  
Parecer:   
   A Emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, altera profundamente o 
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entendimento da maioria dos constituintes que examinaram a matéria nas fases anteriores de 
elaboração do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01070 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: 145, II, "b".  
Suprimir a locução "junto ao Tribunal de Contas". 
Justificativa: 
Pelo dispositivo do artigo 235, I, o Ministério Público está unificado para atuar junto aos Tribunais em 
geral, inclusive no de Contas.  
Parecer:   
   Com a presente Emenda pretende o ilustre Autor a supressão da locução "junto ao Tribunal de 
Contas" constante do art. 145 do Projeto, ao argumento de que o Ministério Público está agora 
unificado.  
Tem inteira procedência o nobre Constituinte, porquanto a regra do art. 231 prevê essa unificação.  
Daí nosso parecer pela aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01469 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 145.  
O artigo 145 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de  
reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de  
administração pública, obedecidas as seguintes condições, respeitadas as situações constituídas: 
Justificativa: 
A emenda pretende evitar lesão à situação dos atuais Ministros definida pela ordem Constitucional 
presente e futura.  
Parecer:   
   A Emenda em apreço objetiva a alteração do art. 145, para permitir que os candidatos a cargo de 
Ministro do Tribunal de Contas tenham seus nomes aprovados pelo Congresso Nacional ao invés de 
pelo Senado da República.  
A proposta, conquanto meritória, conflita com o sistema adotado pelo Projeto, que prevê a aprovação 
dos Ministros de outros Tribunais - Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Justiça, por exemplo, 
- pelo Senado da República.  
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01473 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 145, PARÁGRAFO 2o.  
O § 2o. do artigo 145 do anteprojeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 145 - ..................................  
§ 2o. - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores substituirão os Ministros em  
suas faltas ou impedimentos e terão as mesmas garantias, prorrogativas e impedimentos 
dos titulares. 
Justificativa: 
Desde que prevista a existência de Auditores que terão o encargo de substituir os Ministros, cuja lei 
ficará suas atribuições, é evidente que não se poderá duas atribuições, é evidente que não poderá  
resguardar-lhe as “garantias, prerrogativas e impedimentos” dos titulares, tão somente quando 
estiverem na condição de substitutos, visto que aquelas condições visam a total independência para 
o bom exercício das funções que lhes forem atribuídas.  
Parecer:   
   Conquanto louvável a iniciativa do nobre autor, o conteúdo da presente emenda não se coaduna 
com o entendimento, no particular, da maioria dos constituintes que examinaram a matéria nas fases 
anteriores à elaboração do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01495 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 145, § 1o.  
O § 1o. do artigo 145 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade da hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão das expressões “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 
Parecer:   
   Conquanto louvável a preocupação do nobre constituinte, o conteúdo da presente emenda, em 
essência, já se contém no texto do Projeto.  
Em assim sendo, somos pela prejudicialidade da emenda. 
 
   
   EMENDA:01836 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA ao art. 145 do Anteprojeto, que passa a ser o seguinte:  
Art. 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União, serão eleitos pelo Congresso Nacional,  
através da manifestação de 2/3 (dois terços) de seus representantes;  
§ 1o. - O registro dos candidatos far-se-á pelos Partidos Políticos, juntos à Mesa Diretora  
do Congresso Nacional. Havendo vários candidatos, os dois primeiros colocados no 1o. (primeiro)  
escrutínio disputarão a indicação para o cargo, em uma 2a. (segunda) votação;  
§ 2o. - Os candidatos deverão ter idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos e máxima de 65  
(sessenta e cinco) anos, diploma universitário compatível - com as funções que irão desempenhar,  
bem como notória e ilibada reputação;  
§ 3o. - O mandato do eleito será de 5 (cinco) anos, podendo o mesmo candidatar-se à reeleição;  
§ 4o. - As normas aqui expressas deverão ser respeitadas tanto no âmbito estadual como no âmbito 
municipal;  
§ 5o. - Este dispositivo constitucional começará a ser aplicado na medida em que surgirem  
vagas nesses Tribunais, em decorrência da aposentadoria ou morte de seus titulares. 
Justificativa: 
A presente emenda substitutiva visa dar maior amplitude ao dispositivo constitucional ora em 
elaboração, de modo adequado a uma realidade hoje inexistente.  
O texto contido no Anteprojeto de constituição apresenta formas e métodos inadequados quanto ao 
preenchimento das vagas existentes no Tribunal de Contas da União, nos Tribunais de Contas dos 
Estados e nos Tribunais de Contas dos Municípios.  
O Artigo 107, item III, letra “b” colide com a proposta contida no texto do Artigo 144.  
Eis porque, propomos a emenda acima referida para fixar aquilo que para nos deve ser claramente 
exposto no texto constitucional – a prerrogativa do Poder Legislativo poder escolher via Congresso 
Nacional os futuros membros dos Tribunais de Contas.  
Senão vejamos: é notória a incongruência hoje existente na nomeação dos Ministros do Tribunal de 
Contas da União, Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e Juízes dos Tribunais de 
Contas dos Municípios.  
Indicados pelos Chefes dos Poder Executivo, vão na maioria das vezes, julgar as contas daquelas 
que os nomearam.  
Mesmo considerando a honorabilidade dos indicados que procuram, via de regra, executar seus 
misteres com absoluta isenção, não podemos deixar de considerar como espúria a indicação feita 
pelo Executivo.  
Desta forma, se considerarmos que esses Tribunais na verdade são órgãos de Assessoria do Poder 
Legislativo, legítimo se torna que este Poder, de forma democrática, através de votação direta, 
preceda à escolha daqueles que irão compor esses Tribunais, sejam Ministros, Conselheiros ou 
Juízes.  
Parecer:   
   A Emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre autor, não se ajusta à sistemática geral 
adotada pelo Projeto de Constituição, que expressa, no particular, o entendimento de grande parte 
dos constituintes.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01893 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Artigo 137; Inciso III e § 1o. do Artigo 138; "CAPUT" do Artigo 139;  
"CAPUT' do Artigo 141; "CAPUT' do Artigo 145.  
Dê-se aos dispositivos adiante mencionados a seguinte redação:  
Artigo 137 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e  
patrimonial da União será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelos  
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sistemas de controle interno de cada Poder, quanto aos aspectos de eficácia, eficiência,  
economicidade, legalidade e legitimidade, na forma da lei.  
Artigo 138 - ................................  
III - a realização de fiscalização, investigações, inspeções e auditoria contábil,  
orçamentária, financeira, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da  
administração direta ou indireta do Legislativo, Executivo e Judiciário, inclusive autarquias,  
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas;  
..................................................  
§ 1o. - O Tribunal de Contas prestará à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e as suas  
comissões as informações que forem solicitadas sobre a fiscalização contábil, financeira,  
orçamentária e patrimonial, e sobre os resultados das auditorias, inspeções e decisões, além de  
comparecer, por seus membros, a qualquer das Casas, mediante convocação.  
..................................................  
Artigo 139 - O Tribunal de Contas, de ofício ou por determinação de qualquer das Casas do  
Congresso Nacional, de suas comissões ou por solicitação do Ministério Público ou das  
auditorias contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais, verificada a  
ilegalidade de qualquer despesa, ou ato suscetível de gerar despesa ou variação patrimonial deverá:  
..................................................  
Artigo 141 - A Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional, por proposta de qualquer  
congressista, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União a realização de auditoria  
específica, em matéria de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e  
patrimonial.  
..................................................  
Artigo 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de  
reputação ilibada e notórios conhecimentos contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros ou  
de administração pública, obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
Ao tratar da tomada de contas, na Seção IX do Capítulo I do Título V do Anteprojeto de Constituição, 
o Relator incidiu em lapso ao omitir as expressões “contábil” e “contábeis” nos dispositivos 
emendados.  
A auditoria é termo caracteristicamente vinculado a contabilidade e o Tribunal de Contas dela se 
socorre precipuamente para fins de tomada de contas.  
A fiscalização e a auditoria contábil não podem, pois, apartar-se da financeira, orçamentária, 
operacional inseridas no texto dos artigos referidos. 
Ademais, a omissão involuntária do Relator terminaria por levar o contabilista a uma situação de 
“rapitis dominutio” não pretendida, pois sempre se reconheceu, nesse campo, o indispensável 
trabalho técnico do profissional em contabilidade.  
Compete à Comissão de Sistematização, como bem frisou o ilustre Relator na apresentação do 
Anteprojeto, suprir as omissões constatadas nos trabalhos das Comissões Temáticas.  
Nossa proposta tem, pois, esse objetivo: corrigir um lapso de redação para dar aos dispositivos a 
adequação requerida por matéria de tal importância.  
Parecer:   
   Consoante já salientamos em parecer a Emenda com idêntico propósito, é irrelevante para os 
objetivos a que se propõe o controle externo a realização de fiscalização meramente contábil.  
A auditoria contábil, ademais, já se encontra contemplada, implicitamente, no texto, eis que somente 
através dela se torna possível a realização das auditorias financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial.  
De mais a mais, é oportuno relembrar que, historicamente, o Senado Federal tem entendido que a 
enunciação, no texto constitucional, dos conhecimentos exigidos dos candidatos ao cargo de Ministro 
do Tribunal de Contas da União é apenas exemplificativa, bastando salientar, a propósito, que têm 
sido aprovadas indicações de engenheiros, generais, etc., para compor o colegiado daquela Corte.  
Nosso parecer, assim, é pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:02149 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 94  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 1o. do art. 145 a expressão: "direitos e vantagens" e o vocábulo  
"voluntariamente", ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 1o. Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na hipótese do exercício do mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se voluntariamente com  
as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão da expressão “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta-se, ainda, 
que o estágio de cinco anos se refere à aposentadoria voluntaria, já que não se poderia afetar os 
demais direitos de inativação.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda coaduna-se com as linhas gerais do Projeto, daí nosso 
parecer pela sua aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:02399 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 145 do Projeto de Constituição a redação seguinte:  
"§ 2o. Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores substituem os Ministros em  
sua faltas ou impedimentos e têm as mesmas garantias e impedimentos dos Juízes dos Tribunais  
Regionais Federais." 
Justificativa: 
As salvaguardas constitucionais deferidas a ocupantes de funções judicantes é menos um privilegio 
da pessoa e mais uma garantia aos cidadãos, pela segurança com os julgadores podem 
desempenhar suas atribuições.  
Esta prerrogativa tanto mais se justifica, quando se trata de pessoas que valerão pelo regular 
emprego dos dinheiros públicos.  
Com os Auditores substituem os Ministros em suas faltas ou impedimentos, impõe-se a atribuição a 
eles dos predicamentos dos Juízes dos Tribunais Regionais.  
Daí a razão da presente emenda, que, afinal, compatibiliza o texto do Projeto da Bahia encontram-se 
municípios localizados na margem esquerda do rio São Francisco, pertencentes a antiga Comarca do 
Rio. São Francisco, que foi provisoriamente anexada ao Estado da Bahia, por ato inconstitucional de 
D. Pedro I, cuja reincorporação a Pernambuco acha-se pendente de decisão do Supremo Tribunal 
Federal. 
Mutilar uma área em litigio no STF, além de ato que poderia contra uma boa ordem constitucional, é 
dupla penalização a Pernambuco, que foi injustamente punido a sua atuação no movimento 
revolucionário, que defendia a República e a Federação, corregido como Confederação do Equador. 
Relaciona-se, a seguir, os municípios localizados a margem esquerda do Rio São Francisco, que 
constam do item I do Art. 439, que trata de criação do Estado de Santa Cruz: Bom Jesus da Lapa 
(margem esquerda do Rio São Francisco) Canápolis, Carinha, Cocos, Coriri, Correntina, Santa Maria 
da Vitoria, Santana e Serra Dourada. 
Parecer:   
   Conquanto louvável a iniciativa do nobre Autor, a Emenda não se ajusta à sistemática geral 
adotada pelo Projeto, que expressa, no particular, o entendimento, até agora, de grande parte dos 
Constituintes.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:02714 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao parágrafo 1o. do artigo 145 a expressão: "direitos e vantagens" e o vocábulo  
"voluntariamente", ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Supremo Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se, voluntariamente, com as  
vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão da expressão “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta-se, ainda, 
que o estágio de cinco anos se refere à aposentadoria voluntária, já que não se poderia afetar os 
demais direitos de inativação.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda coaduna-se com as linhas gerais do Projeto, daí nosso 
parecer pela sua aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:02760 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 1o. do artigo 145 a expressão: "direitos e vantagens" e o vocábulo  
"voluntariamente", ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvados a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se voluntariamente com  
as vantagens do cargo cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão da expressão “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta-se, ainda, 
que o estágio de cinco anos se refere à aposentadoria voluntária, já que não se poderia afetar os 
demais direitos de inativação.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda coaduna-se com as linhas gerais do Projeto, daí nosso 
parecer pela sua aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:03323 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
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Texto:   
   O inciso I, do art. 145, passa a ser redigido da seguinte forma:  
"um terço, indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, com  
mandato de seis anos, não renovável". 
Justificativa: 
Trata-se de uma equiparação às condições referendadas aos demais Ministros, no caso, os dois 
terços escolhidos pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A presente emenda, por conter aspectos que se harmonizam em parte, com o entendimento da 
Comissão de Sistematização, deve ser aprovada parcialmente.  
Assim, pelo seu acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:03576 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 1o. do art. 145, a seguinte expressão: "direitos e vantagens",  
ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão das expressões “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por desnecessário. 
 
   
   EMENDA:03732 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO ALVES (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: artigo 145 e seus parágrafos  
Substitua-se o artigo 145 e seus parágrafos pelo seguinte:  
Art. 145. O Chefe de Governo, após aprovação pelo Congresso Nacional, nomeará os Ministros do  
Tribunal de Contas da União, escolhidos entre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de  
reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de  
administração pública, sendo dois deles Auditores do Tribunal que preencham os requisitos e 
tenham mais de 5 (cinco) anos no exercício do cargo.  
Parágrafo único. Os Ministros, bem como os Auditores quando em substituição aos titulares,  
terão as mesmas garantias, prerrogativas, remuneração e impedimentos dos Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça. 
Justificativa: 
A presente emenda compatibiliza as propostas apresentadas pelas Comissões que trataram da 
matéria, a Comissão III (da Organização dos Poderes e Sistema de Governo) e V (do Sistema 
Tributário, Orçamento e Finanças), eliminando os inconvenientes do anteprojeto.  
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Por que se ter ministros de dois tipos, como demonstra o § 1º, um terço com o privilegio da 
vitaliciedade e dois sem esta? E mais, a indicação ou escolha de Ministros do Tribunal de Contas da 
União, para um mandato não trará consigo os prejuízos de algum tipo de fisiologismo, ou de relação 
de dependência com grupos de forma a diminuição o nível da indispensável isenção? Nos parece 
prejudicial ao sistema democrático dois tipos de juízes (uns vitalícios e outros temporários) num 
mesmo Tribunal. Até no tratamento haverá diferença, como ocorre com os juízes classistas do 
Tribunal Superior do Trabalho, cuja existência é justificada por representarem as categorias 
econômicas e profissionais. No caso do TCU não há categoria a representar.  
Não vamos inovar para prejudicar a instituição.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial. Nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:04667 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 145, Seção IX, Inciso II, parágrafo 1o.  
O parágrafo 1o. do Inciso II, Seção IX, do Artigo 144, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 145. ..................................  
§ 1o. Os Ministros, ressalvada a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo após dez  
anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Consideramos exíguo os cinco anos de efetivo exercício no cargo de Ministro, por isto estamos 
propondo a alteração para dez anos.  
Quanto mais importante for a autoridade, mais respeito deverá infundir ao povo no exercício da sua 
profissão.  
Estamos preparando uma Constituição não para os dias de hoje, mas para o próximo milênio e 
devemos mostra às futuras gerações de que os privilégios já estevem sendo extintos a partir da 
Constituição elaborada em 1987. 
Repercute muito mal junto a todas as camadas sociais, os prazos curtos com que muitos Ministros 
são nomeados, e, logo em seguida, aposentados. 
Achamos ser de interesse da própria classe de magistrados que o respeito que falamos acima seja 
infundido àqueles que chegaram a ocupar os mais altos cargos de justiça brasileira.  
Parecer:   
   A emenda propõe alterar o prozo proposto no parágrafo 1o. do art. 145 do Projeto. A proposta não 
corresponde à decisão do Relator quanto à matéria.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05129 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda: Suprima-se no inciso II do art. 145 a expressão: "com mandato de seis anos, não  
renovável", bem como no § 1o. do mesmo artigo a expressão: "ressalvada a não vitalidade, na  
hipótese do exercício do mandato."  
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O art. 145 e seu § 1o. do Anteprojeto de Constituição passam a ter a seguinte redação:  
"Art. 145. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de  
reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros, ou de  
administração pública, obedecidas as seguintes condições:  
I - um terço, indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal;  
II - dois terços, escolhidos pelo Congresso Nacional, sendo:  
a) um terço dentre profissionais indicados por entidades representativas da sociedade civil,  
na forma que a lei estabelecer; e  
b) um terço dentre Auditores, substitutos legais de Ministros, ou membros do Ministério  
Público junto ao Tribunal de Contas, por este indicado, em lista tríplice, alternadamente,  
segundo os critérios de antiguidade e merecimento.  
§ 1o. - Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e  
impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as  
vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
A presente emenda se circunscreve à adequação do texto apresentado no anteprojeto com o teor dos 
Anteprojetos Temáticos, especialmente o referente à Organização dos Poderes e sistemas de 
governo.  
O presente texto está incompatível com o art. 194, I do Anteprojeto de Sistematização (Art. 21 do 
Anteprojeto Temático 3) em que se consagra a garantia da vitaliciedade para os juízes e magistrados.  
Essa discriminação também e incompatível com o disposto no art. 208, § 1º, letra C do Anteprojeto 
Temático) que prevê o provimento de 1/3 das vagas entre os oriundos da magistratura de primeira 
instância (com os auditores) e do Ministério Público.  
A emenda busca assim assegurar a garantia da vitaliciedade a todos aqueles a ser investidos como 
membros do Tribunal de Contas.  
A garantia da vitaliciedade não é, de forma alguma, um privilegio conferido ao magistrado. É, por isto 
sim, uma garantia que se confere ao próprio cidadão, a fim de que possa contar com a irrestrita 
independência e imparcialidade daqueles a quem incumbe julgar as matérias de seu interesse.  
O saudoso constitucionalista PONTES DE MIRANDA, com a sua reconhecida autoridade, assim se 
expressou, a propósito do tema: 
“Vitalício, ou, pelo menos, de longa duração, precisa ser o membro do Poder Judiciário, pra eu se lhe 
assegure a independência e se lhe aproveitem as experiências na arte de julgar.” 
E diante: 
“A vitaliciedade isenta da pressão, da influência e das seduções da permanência, que dependeria do 
Poder Executivo...” (Comentários à Constituição de 1967, Editora Revista dos Tribunais, pág. 543). 
A emenda, além do mais, tem o mérito de evitar a criação de duas classes distintas de magistrados 
com assento na mesma Corte, aos quais são conferidos as mesmas atribuições.  
Ademais, afigura-se nos improprio que justamente aos membros daquele Tribunal, escolhidos pelo 
Congresso Nacional, não se outorgue essa garantia tão prestigiada pela doutrina.  
A justa ascensão doa Auditores, que são os Juízes da Carreira e dos Membros do Ministério Público, 
ao posto de Ministro não se compadece com o caráter de temporariedade.  
A temporariedade do mandato só se casa bem com a eleição dos profissionais das entidades 
representativas da sociedade prevista no inciso II, que fica mantida.  
Os auditores e membros do Ministério Público, uma vez alçados ao posto de Ministro, ali devem 
permanecer até a sua aposentadoria, até porque pode acontecer que, com exercício do mandato de 6 
anos, não perfaçam eles o tempo necessário para a aposentadoria.  
A eles, que palmilharam toda a trajetória de uma carreira dedicada ao oficio das contas, não deve 
atribuído um mero mandato, mas o exercício pleno da função que coroa a sua carreira.  
As garantias tradicionais da Magistratura pertencem não ao titular mas à própria sociedade que terá 
juízes imunes de qualquer influência de natureza subalterna. 
A proposito veja-se a argumentação do S.T.F. proferida em recente processo.  
Parecer:   
   O Substitutivo, no particular, perfilha critérios que reputamos mais aconselháveis para a 
composição plenária do Tribunal de Contas da União.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:05138 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda:  
Suprima-se no § 2o. do art. 145 a expressão:  
"quando em substituição aos Ministros" ficando assim redigido o § 2o. do art. 145:  
"Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores quando no exercício da função, têm as  
mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos titulares." 
Justificativa: 
A presente emenda se circunscreve à adequação do trabalho apresentado pela Comissão de 
Sistematização, art. 190, I e II (art. 91 e incisos da Comissão de Sistematização 3). 
O texto tal como apresentado não oferece ao auditor que é o juiz de 1ª Instância que funciona nos 
Tribunais de Contas aquelas garantias que são ínsitas à função de julgador. 
O auditor, no exercício de suas funções peculiares, necessita de ter as mesmas garantias que se 
atribuem aos Ministros, exatamente porque desempenham função de julgar. E o julgador precisa 
estar livre das pressões, venham elas de onde vierem.  
A denominação de Auditor nada tem a ver com o oficio de auditagem e de auditoria, mas sim com 
oficio de auditores, e, de ouvir e julgar, o que vem desde os primórdios de nossa história, através da 
figura de ouvidor, que era o nome dados aos juízes.  
A denominação ainda subsiste na Justiça Militar, na qual o referido goza de todas as garantias da 
magistratura e tem acesso ao Superior Tribunal Militar, ao lado dos Oficiais Generais das 3 armas.  
A exceção do S.T.F., todos os tribunais judiciários têm em sua composição juízes oriundos da 
carreira.  
Os auditores, tanto quanto os Ministros, necessitam dessas garantias que funcionam não em proveito 
deles, mas do próprio interesse público e do jurisdicionado. 
O S.T.F. tem páginas lapidares sobre o assunto mostrando a importância de se proteger o auditor dos 
ataques do mau administrador, investido do poder de demitir por não ter sido suas contas aprovadas. 
Parecer:   
   Os Auditores, segundo entendemos, somente devem ter as garantias da magistratura quando em 
substituição aos Ministros, pois só então passam a desempenhar função efetivamente assemelhada à 
função judicante.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05139 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II e respectivas alíneas a e b e § 2o do art. 145 do Anteprojeto de Constituição a 
seguinte redação:  
Art. . ....................................  
I - ........................................  
II - um terço dentre Auditores ou membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,  
por esse indicado, em lista tríplice, alternadamente, segundo os critérios de  
antiguidade e merecimento; e,  
III - um terço, escolhido pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos , não renovável,  
dentre profissionais indicados representativas da sociedade civil , na forma que a lei estabelecer.  
representativas da sociedade civil, na forma que a lei estabelecer.  
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§ 1o. - ....................................  
§ 2º - Os Auditores, substitutos legais dos Ministros, terão as mesmas garantias,  
prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Justificativa: 
A presente emenda se circunscreve à adequação do texto apresentado no anteprojeto com o teor dos 
Anteprojetos Temáticos, especialmente o referente à Organização dos Poderes e sistemas de 
governo.  
O presente texto está incompatível com o art. 194, I do Anteprojeto de Sistematização (Art. 21 do 
Anteprojeto Temático 3) em que se consagra a garantia da vitaliciedade para os juízes e magistrados.  
Essa discriminação também e incompatível com o disposto no art. 208, § 1º, letra C do Anteprojeto 
Temático) que prevê o provimento de 1/3 das vagas entre os oriundos da magistratura de primeira 
instância (com os auditores) e do Ministério Público.  
A emenda busca assim assegurar a garantia da vitaliciedade a todos aqueles a ser investidos como 
membros do Tribunal de Contas.  
Os Auditores e Procuradores dos Tribunais de Contas são profissionais de carreira, detêm cargos de 
natureza permanente, não tendo sentido, portanto, permitir-se sai ascensão ao cargo Ministro por uns 
tempos e, posteriormente, rebaixá-los na escala hierárquica.  
Por outro lado, assim como aos Ministros do Tribunal são deferidos os procedimentos do cargo de 
Ministros do Tribunal Superior de Justiça, assim devem ser atribuídas aos seus substitutos as 
indispensáveis garantias constitucionais, para bem desempenharem suas tarefas judicantes.  
Como esta emenda, dá-se ao texto uma compatibilização adequada, eis que se consegue ao mesmo 
resguardar a hierarquia que deve existir entre o Titular e o Substituto.  
Parecer:   
   O Substitutivo, no particular, perfilha critérios que reputamos mais aconselháveis para a 
composição plenária do Tribunal de Contas da União.  
Ademais, os Auditores, em nosso entender, somente devem gozar das garantias da magistratura 
quando em substituição aos Ministros, pois só então passam a desempenhar função efetivamente 
assemelhada à função judicante.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05180 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 145, § 1o.  
Acrescente-se ao parágrafo 1o. do art. 144 a seguinte expressão: "direitos e vantagens", ficando o 
parágrafo assim redigido:  
§ 1o. - Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão das expressões “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros Tribunal de Justiça.  
Parecer:   
   A Emenda visa objetivos já resguardados pelo preceito que intenta alterar.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:05567 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma, na parte relativa à Fiscalização Financeira; art. 145,  
Título V, Capítulo I, Seção IX:  
"Art. - Os Ministros do Tribunal de Contas gozarão das mesmas garantias e dos mesmos direitos  
concedidos aos Ministros do Supremo Tribunal Federal estando sujeitos aos mesmos impedimentos 
e incompatibilidades.  
§ 1o. O Tribunal de Contas exerce a fiscalização suprema sobre todas as contas  
públicas, por delegação do Poder Executivo.  
§ 2o. As atribuições do Tribunal de Contas incluem a verificação da regularidade e legalidade  
no gasto de qualquer dinheiro ou bem público, tanto da administração direta quanto da indireta.  
§ 3o. São também passíveis de fiscalização do Tribunal de Contas todos os recursos públicos  
repassados a entidades privadas." 
Justificativa: 
A atuação do Tribunal de Contas, pela sistemática atual, é praticamente nula devido ao fato de que 
seus poderes são meramente teóricos e a efetividade de suas decisões é sempre questionada. Creio 
que a nova Constituição deve oferecer a essa tão importante Corte de Contas todo o poder para que 
exerça, de modo amplo, a fiscalização dos bens e dinheiros públicos, qualquer que seja a sua 
destinação, inclusive a particulares.  
Estamos elaborando um novo pacto social. Para que ele seja duradouro, é essencial que os recursos 
públicos sejam eficazmente fiscalizados e controlados sem que o próprio sistema democrático de 
governo perderá a credibilidade.  
Parecer:   
   Os ilustres constituintes RITA CAMATA e GERSON CAMATA, com a emenda em apreço, almejam 
a alteração dos predicamentos dos Ministros do Tribunal de Contas da União para atribuir-lhes as 
mesmas garantias e direitos deferidos aos Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
Como o Supremo Tribunal Federal é órgão cúpula do sistema, convém que se mantenha uma certa 
hierarquia, daí que a correspondência atual é com o Tribunal Federal de Recursos e a do Projeto com 
o Superior Tribunal de Justiça.  
Por essas razões, nosso parecer é pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:05941 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 145  
Modifica-se o "caput" do artigo 145 do projeto de Constituição da Comissão de  
sistematização, que passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de  
reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou  
de administração pública, obedecidas as seguintes condições:" 
Justificativa: 
A missão principal dos Ministros do Tribunal de Contas é a de verificar contas, que é prerrogativa do 
Bacharel em Ciência Contábeis.  
Essa emenda, que é de redação, visa explicitar a necessidade de ter o nomeado para Ministro do 
Tribunal de Contas, notórios conhecimentos de uma das profissões que envolvem a missão de 
tomada de contas, inegavelmente, além dos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração 
pública, também os conhecimentos básicos contábeis.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 102  

 

Parecer:   
   O ilustre Constituinte Darcy Pozza pretende nova redação no art. 145 do Projeto, para inserir em 
seu texto a palavra "Contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, a exemplo de Engenheiros, Generais e Contadores, que já foram nomeados.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade da emenda,  
uma vez que, ela, em essência, já se contém no Projeto. 
 
   
   EMENDA:06452 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Seção IX  
Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial.  
Art. 145. .................................  
I - um terço, indicado pelo Presidente da República, com a aprovação do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
O controle exercido pelo Congresso Nacional na aprovação de um terço dos Ministros do Tribunal de 
Contas da União, permite uma participação mais ampla do Poder Legislativo no aludido processo 
seletivo daqueles dirigentes. 
Parecer:   
   A emenda em apreço, de autoria do ilustre constituinte FÉRES NADER, objetiva a alteração do 
inciso I do art. 145, para permitir que os candidatos a cargo de Ministro do Tribunal de Contas tenham 
seus nomes aprovados pelo Congresso Nacional ao invés de pelo Senado da República.  
A proposta, conquanto meritória, conflita com o sistema adotado pelo Projeto que prevê a aprovação 
dos Ministros de outros Tribunais - Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal da Justiça, por 
exemplo - pelo Senado da República.  
Em face ao exposto, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:06456 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II e respectivas alíneas a e b, e § 2o. do art. 145 do projeto de Constituição a  
seguinte redação:  
Art. 145 - ..................................  
I - ..............................................  
II - um terço dentre Auditores ou membro do Ministério Público junto ao  
Tribunal de Contas, por este indicado em lista tríplice, alternadamente, segundo os critérios de  
antiguidade e merecimento; e,  
III - um terço, escolhido pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, não renovável,  
dentre profissionais indicados por entidades representativas da sociedade civil, na forma que a  
lei estabelecer.  
§ 1o. - .....................................  
§ 2o. - Os Auditores, substitutos legais dos Ministros, terão as mesmas garantias,  
prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
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Justificativa: 
Os Auditores e Procuradores dos Tribunais de Contas são profissionais de carreira, detêm cargos de 
natureza permanente, não tendo sentido, portanto, permitir-se sua ascensão ao cargo Ministro por 
uns tempos e, posteriormente, rebaixá-los na escala hierárquica.  
Por outro lado, assim como aos Ministros do Tribunal são deferidos os procedimentos do cargo de 
Ministros do Tribunal Superior de Justiça, assim devem ser atribuídas aos seus substitutos as 
indispensáveis garantias constitucionais, para bem desempenharem suas tarefas judicantes.  
Como esta emenda, dá-se ao texto uma compatibilização adequada, eis que se consegue ao mesmo 
resguardar a hierarquia que deve existir entre o Titular e o Substituto.  
Parecer:   
   O Substitutivo, fiel ao entendimento da maioria dos Srs. Constituintes, perfilha critério diverso para a 
composição plenária do Tribunal de Contas da União.  
Ademais, quanto às garantias a serem conferidas aos Auditores entendemos que eles somente 
devem tê-las quando em substituição aos Ministros, pois só então passam a exercer função 
efetivamente assemelhada à função judicante.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07067 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo Emendado - artigo 145  
Acrescenta-se ao caput do art. 145 a seguinte expressão; onde contém:  
"Respeitadas as situações constituídas": 
Justificativa: 
A emenda presente evitar lesão à situação dos atuais Ministros do Tribunal de Contas da União, já 
definida pela ordem Constitucional vigente e que deve ser mantida. 
Parecer:   
   O texto do Projeto, no particular, já ressalva, implicitamente, as situações constituídas, eis que em 
nenhum momento intenta modificar o status daqueles já investidos no cargo de Ministro do Tribunal 
de Contas da União. 
 
   
   EMENDA:07068 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo Emendado - Artigo 145; § 1o.  
Acrescente-se ao parágrafo 1o. do art. 145, a seguinte expressão: "direitos e vantagens",  
ficando o parágrafo assim redigido:  
Artigo 145 - ........................... 
§ 1o. - Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somete poderão aposentar-se com as vantagens do 
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
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Objetiva-se, com a inclusão das expressões “direitos e vantagens”, assegurar, na sua plenitude, a 
igualdade entre os Ministros do TCU e os Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 
Parecer:   
   Conquanto louvável a preocupação do eminente constituinte, à matéria constante da presente 
preposição já se contém, em essência, no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   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 IX  
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL  
[...] 
Art. 144. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, tem jurisdição em todo o País.  
§ 1o. Cabe ao Tribunal de Contas da União:  
a) eleger seu Presidente e demais titulares de sua direção;  
b) organizar seus serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos, na forma da lei;  
c) propor ao Legislativo a extinção e a criação de cargos e a fixação dos respectivos  
vencimentos;  
d) elaborar seu Regimento Interno e nele definir sua competência e as normas para o  
exercício de suas atribuições;  
e) conceder licença e férias aos seus membros e servidores que lhe forem diretamente  
subordinados.  
§ 2o. O Tribunal de Contas da União encaminhará ao Congresso Nacional, em cada ano, na  
forma e para os fins previstos em lei, relatório de suas atividades referentes ao exercício  
anterior.  
Art. 145. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros  
maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as  
seguintes condições:  
I - um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal;  
II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, não renovável,  
sendo:  
a) um terço dentre profissionais indicados por entidades representativas da sociedade civil,  
na forma que a lei estabelecer; e  
b) um terço dentre Auditores, substitutos legais de Ministros, ou membros do Ministério  
Público, junto ao Tribunal de Contas da União por este indicado, em lista tríplice, alternadamente  
segundo os critérios de antiguidade e de merecimento.  
§ 1o. Os Ministros, ressalvada a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de  
mandato, terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo após 
cinco anos de efetivo exercício.  
§ 2o. Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores, quando em substituição aos  
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Ministros, em suas faltas ou impedimentos, têm as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos 
dos  
titulares.  
[...] 
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:07714 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 145 do Projeto de Constituição, depois da palavra "econômicos" a  
palavra "contábeis". 
Justificativa: 
A comunidade contábil brasileira, se vê em desagravo pelo tratamento que vêm recebendo no atual 
Projeto de Constituição.  
Embora manejadores de uma das mais relevantes ciências que relacionam o contribuinte com o 
poder público, o contabilista, não só foi aqui marginalizado dentro dos princípios prévios da futura 
Carta Magna, como da mesma forma, está surtindo uma dolorosa frustração no próprio aspecto 
profissional. 
Com a disposição de trazer uma lícita colaboração para que a futura Constituição, não se empenhe, 
relativamente aos interesses da própria ciência.  
Parecer:   
   O ilustre autor pretende nova redação ao art. 141 do Projeto, para inserir em seu texto a palavra 
"Contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o Legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração do conhecimento exigido para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, a exemplo de Engenheiros, Generais e Contadores, que já foram nomeados.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade de emenda, vez que ela, em essência, já se contém no Projeto. 
 
   
   EMENDA:07819 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 145  
O "caput" do art. 145 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros  
maiores de trinta e cinco anos, de nível superior, de idoneidade moral, de reputação ilibada e  
notáveis conhecimentos contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros e de administração  
pública, obedecidas às seguintes condições: 
Justificativa: 
O Art. 144 do Projeto de Constituição trata da composição do Tribunal de Contas da União.  
Considerando que a matéria de exame de tal órgão é basicamente contábil, pois, o exame e a 
fiscalização de contas qualifica a própria denominação da instituição, o conhecimento predominante, 
para o exercício das finalidades é aquele da Contabilidade, é inequívoco.  
Grave, pois, é a omissão, no texto do artigo em referência, no que tange à capacidade de seus 
membros, e, dos quais, não se exige o conhecimento básico e que é o da tecnologia das Contas.  
Os Contadores no Brasil, hoje em números superiores a 45.000, todos de nível universitário, 
Bacharéis em Ciências Contábeis, formam um grande contingente de mão-de-obra especializa, à 
disposição do País, sendo pois, inadmissível que matérias de sua área sejam praticadas por leigos. 
Tal como a questão se acha legislada no projeto (art. 144) entrega-se a função a advogados, 
economistas, administradores, mas nem sequer, se exige que os Contadores formem a base de tal 
colegiado; por analogia poder-se-ia dizer que o evento assemelha-se a um Tribunal de Saúde com o 
objeto de examinar e fiscalizar epidemias e endemias, sem se exigir de seus membros a cultura 
médica, sendo composto de dentistas, farmacêuticos e químicos, profissões que, embora com 
ligações na área biológica não são, todavia, as específicas para o caso de Saúde que seria objeto do 
órgão.  
É óbvio que existem na apreciação e na fiscalização das contas, matérias jurídicas, administrativas e 
econômicas, mas, em caráter suplementar e complementar, sendo as “CONTAS”, como se qualifica o 
Tribunal, o objetivo central da tarefa.  
A moralidade que se deseja defender na prestação de contas só pode ser sustentada através de um 
especializadíssimo conhecimento de Contabilidade.  
A modificação que admitimos seja a necessidade é que visa a inclusão do Bacharel em Ciências 
Contábeis, o chamado “CONTADOR”, a quem é ministrado ensino do Terceiro Grau, e não se 
confunde com o “TÉCNICO DE CONTABILIDADE”, QUE É O 2º grau. 
Se Constituição, em seu projeto, e atual assim normatiza, garante o exercício das profissões e se a 
lei que regulamenta aquela de Contador faz deste PRIVATIVO o exame de contas, a revisão e 
fiscalização de contas, não é coerente que a mesma Carta Magna despreze o que consagra, sob 
pena de contradição e discriminação.  
É necessário, portanto, incluir a palavra, “Contábeis” no texto constitucional, para corrigir grosseira 
omissão, e neutralizar procedimentos que não se justificam diante de uma profissão que é a única 
que tem por base o sistema contábil.  
A expressão “nível superior” é necessária para evitar futuros problemas.  
Não se justifica – e há razões de ordem ética para tal – que se assegure a presença em Tribunal de 
Contas, dentro do princípio da imparcialidade, neutralidade e representação da sociedade, de 
servidores seu componente. Tal participação mancharia o arcabouço decisório, em que pese o alto 
conceito e idoneidade da mão-de-obra que se deseja privilegiar. 
Precisamos de um Tribunal onde não se manifeste luta pelo poder ou representação e que de fato 
representante o poder fiscalizador da nação e nele a população esteja representada.  
Parecer:   
   O ilustre autor pretende nova redação ao art. 145 do Projeto para inserir em seu texto a palavra 
"Contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o Legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, a exemplo de Engenheiros, Generais e Contadores, que já foram nomeados.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade de emenda, uma vez que ela, em essência, já se contém no Projeto. 
 
   
   EMENDA:08434 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do Art. 145, inciso II, as alíneas "a" e "b" dando a seguinte redação:  
II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, não renovável,  
dentre os profissionais indicados por entidades representativas da sociedade civil, na forma que a  
lei estabelecer. 
Justificativa: 
São por razões de ordem ética que fazemos tal justificativa para assegurar a presença na Tribunal de 
Contas da União, dentro do Princípio da imparcialidade, neutralidade e representação da sociedade, 
de servidores, seu componente. Tal participação mancharia o arcabouço decisório, em que pese o 
alto conceito e idoneidade da mão de obra que se deseja privilegiar. Precisamos de um Tribunal onde 
não se manifeste luta pelo poder ou representação e que de fato representa o poder fiscalizador da 
nação e nele a população esteja representada. 
Parecer:   
   A Emenda, diante das ponderáveis razões que a justificam, será oportunamente considerada por 
ocasião da formulação do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08438 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação:  
Art. 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre os brasileiros  
maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios conhecimentos 
contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, de nível superior, 
obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
Considerando que a matéria de exame de tal órgão é basicamente contábil, pois, o exame e a 
fiscalização de contas qualifica a própria denominação da instituição, o conhecimento predominante, 
para o exercício das finalidades é aquele da Contabilidade, é inequívoco.  
Grave, pois, é a omissão, no texto do artigo em referência, no que tange à capacidade de seus 
membros, e, dos quais, não se exige o conhecimento básico e que é o da tecnologia das Contas.  
Os Contadores no Brasil, hoje em números superiores a 45.000, todos de nível universitário, 
Bacharéis em Ciências Contábeis, formam um grande contingente de mão-de-obra especializa, à 
disposição do País, sendo pois, inadmissível que matérias de sua área sejam praticadas por leigos. 
Tal como a questão se acha legislada no projeto (art. 145) entrega-se a função a advogados, 
economistas, administradores, mas nem sequer, se exige que os Contadores formem a base de tal 
colegiado; por analogia poder-se-ia dizer que o evento assemelha-se a um Tribunal de Saúde com o 
objeto de examinar e fiscalizar epidemias e endemias, sem se exigir de seus membros a cultura 
médica, sendo composto de dentistas, farmacêuticos e químicos, profissões que, embora com 
ligações na área biológica não são, todavia, as especificas para o caso de Saúde que seria objeto do 
órgão.  
É óbvio que existem apreciação e na fiscalização das contas, matérias jurídicas, administrativas e 
econômicas, mas, em caráter suplementar e complementar, sendo as “CONTAS”, como se qualifica o 
Tribunal, o objetivo central tarefa.  
A moralidade que se deseja defender na prestação de contas só pode ser sustentada através de um 
especializadíssimo conhecimento de Contabilidade.  
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A modificação que admitimos seja a necessidade é que visa a inclusão do Bacharel em Ciências 
Contábeis, o chamado “CONTADOR”, a quem é ministrado ensino do Terceiro Grau, e não se 
confunde com o “TÉCNICO DE CONTABILIDADE”, QUE É O 2º grau. 
Se Constituição, em seu projeto, e atual assim normatiza, garante o exercício das profissões e se a 
lei que regulamenta aquela de Contador faz deste PRIVATIVO o exame de contas, a revisão e 
fiscalização de contas, não é coerente que a mesma Carta Magna despreze o que consagra, sob 
pena de contradição e discriminação.  
É necessário, portanto, incluir a palavra, “Contábeis” no texto constitucional, para corrigir grosseira 
omissão, e neutralizar procedimentos que não se justificam diante de uma profissão que é a única 
que tem por base o sistema contábil.  
A expressão “nível superior” é necessária para evitar futuros problemas.  
Parecer:   
   O ilustre autor pretende nova redação ao art. 145 do Projeto para inserir em seu texto a palavra 
"contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o Legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, a exemplo de Engenheiros, Generais e Contadores, que já foram nomeados.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade da emenda, uma vez que ela, em essência, já se contém no Projeto. 
 
   
   EMENDA:08711 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substituir o art. 145, incisos I e II, letras "a" e "b" pelos seguintes artigos:  
"Art. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do Supremo  
Tribunal Federal, após aprovação pela Câmara dos Deputados, entre brasileiros maiores de trinta e  
cinco anos, habilitados em processo seletivo, que comprove ser o candidato portador de notórios  
conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros e de administração pública.  
Art. No exercício de suas atribuições de controle da administração financeira e  
orçamentária, o Tribunal, de ofício ou mediante provocação do Ministério Público ou das auditorias  
financeiras, orçamentárias e operacionais, se verificar a ilegalidade de qualquer despesa,  
inclusive as referentes a pessoal e as decorrentes de editais, contratos, aposentadorias,  
disponibilidade, reformas, transferências para a reserva remunerada e pensões, deverá:  
I - assinar prazo razoável para que o órgão da administração pública adote as providências  
necessárias ao exato cumprimento da lei;  
II - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado;  
III - representar ao Supremo Tribunal Federal, as medidas cabíveis ao resguardo dos  
objetivos legais." 
Justificativa: 
O Tribunal de Contas ocupa, na esfera administrativa, a mais alta hierarquia, e a nomeação de seus 
Ministros é precedida da aprovação de outro Poder. Mas, a Câmara dos Deputados não é devida 
sobre a matéria, não havendo, pois, como conciliar o princípio da subordinação, quando o próprio 
dispositivo constitucional contem e abriga patente e injustificável discriminação e aberta ao 
afilhadismo político e ao favorecimento.  
A competência ao Presidente do Supremo Tribunal Federal para a nomeação e, bem assim, a 
escolha entre os aprovados em processo seletivo, constitui providencia indispensável ao exercício 
pleno, imparcial e eficiente do controle externo do orçamento dos Ministros do Tribunal de Contas.  
Parecer:   
   Conquanto louvável a iniciativa do ilustre constituinte, a matéria constante da emenda não logram 
aprovação da maioria dos parlamentares que a examinaram nos fases anteriores à elaboração do 
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Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08920 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 145  
Dê-se ao art. 145 a redação adiante, eliminados, consequentemente, seus incisos e  
parágrafos, por conflitantes com a emenda.  
Art. 145 - Os cargos de Ministro ou Conselheiro do Tribunal de Contas serão  
preenchidos mediante concurso público de provas e títulos, devendo os candidatos atender aos  
requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada, idade superior a 30 anos, além de outros  
especificados em lei. 
Justificativa: 
O provimento por concurso público dotará a Corte de elementos com reais conhecimentos das 
matérias que estarão sob exame, relativa a gestão da coisa pública e presentará mais a sua 
independência.  
Parecer:   
   Conquanto meritória a iniciativa do ilustre Constituinte, a matéria constante da emenda não logrou 
aprovação da maioria dos parlamentares que a examinaram nas fases anteriores de elaboração.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08941 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 145 a seguinte redação:  
" § 1o. Os Ministros, ressalvada a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício". 
Justificativa: 
A inclusão da expressão “direitos e vantagens” tem por fim assegurar, em toda a sua plenitude, a 
igualdade dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.  
Parecer:   
   Conquanto louvável a preocupação do eminente constituinte, a matéria constante de presente 
preposição já se contém, em essência, no contexto do Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:09285 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o "caput" do art. 145 e substitua-se, no Parágrafo 1o. do mesmo artigo a  
expressão "cinco anos" por "dez anos".  
"Art. 145. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros com  
idade entre 35 (trinta e cinco) e 60 (sessenta) anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e  
notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública,  
obedecidas as seguintes condições:". 
Justificativa: 
Os abusos vem se sucedendo em determinados Tribunais de Contas com a nomeação de cidadãos 
de idade avançada, que passam pouquíssimo tempo no cargo, e o fazem apenas para incorporar aos 
seus proventos de aposentadoria, avantajadas quantias do dinheiro público. Tal abuso precisa ser 
corrigido. 
Parecer:   
   O inconveniente ressaltado pelo ilustre autor está superado pela regra da parte final do parágrafo 
1o. do mesmo artigo 145 do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09481 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 145:  
"Art. 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional dentre brasileiros natos, maiores de trinta e cinco anos de idade, de  
reputação ilibada e notórios conhecimentos nas áreas do Direito, da Economia, das Finanças e  
Administração Pública, para um mandato de dois anos, vedada a recondução ao cargo, obedecidas 
as seguinte condições:  
I - Um terço, indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Congresso Nacional.  
II - Dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, dentre os nomes eleitos pelas  
respectivas entidades profissionais das áreas elencadas no "caput" deste artigo.  
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas,  
vencimentos e impedimentos dos ministros dos Tribunais Superiores, exceto a vitaliciedade. 
Justificativa: 
A presente emenda afasta auditores da composição do Tribunal de Contas da União, reduz o 
mandato dos ministros para dois anos e veda a aposentadoria na condição de titular do órgão. 
O auditor pertence ao quadro de pessoal do órgão, enquanto o ministro ocupa uma função política, 
razão porque é sugerida a sua substituição.  
No geral o que se pretende é assegurar a maior participação possível da sociedade na fiscalização 
da administração. É exatamente essa transparência a maior garantia da boa aplicação dos recursos 
públicos.  
A redução do mandato e a não recondução visa estimular a rotatividade dos ministros o que poderá 
tornar, o Tribunal mais impermeável ao tráfico de influências com os poderes constituídos.  
Parecer:   
   A emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre autor, não se ajusta à sistemática geral 
adotada pelo Projeto de Constituição, que expressa, no particular, o entendimento de grande parte 
dos constituintes.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09550 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 145 do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 145. Os Ministros serão eleitos pelo Congresso Nacional, através da manifestação de  
dois terços de seus representantes.  
§ 1o. O registro dos candidatos far-se-á pelos Partidos Políticos, junto à Mesa Diretora do  
Congresso Nacional. Havendo vários candidatos, os dois primeiros colocados no primeiro escrutínio  
disputarão a indicação para o cargo, em uma segunda votação.  
§ 2o. Os candidatos deverão ter idade mínima de trinta e cinco anos e máxima de sessenta e  
cinco anos, diploma universitário compatível com as funções que irão desempenhar, bem como 
notória e ilibada reputação.  
§ 3o. O mandato do eleito será de cinco anos, podendo o mesmo candidatar-se à reeleição.  
§ 4o. As normas aqui expressas deverão ser respeitadas tanto no âmbito estadual como no  
âmbito municipal.  
§ 5o. Essas disposições começarão a ser aplicadas na medida em que surgirem vagas nesses  
Tribunais, em decorrência de aposentadoria ou morte de seus titulares." 
Justificativa: 
É notória a incongruência hoje existente na nomeação dos Ministros do Tribunal de Contas da União, 
Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e Juízes dos Tribunais de Contas dos Municípios.  
Indicados pelos Chefes dos Poder Executivo, vão na maioria das vezes, de julgar as contas daqueles 
que os nomearam.  
Mesmo considerado a honorabilidade dos indicados que procuram, via de regra, executar seus 
misteres com absoluta isenção, não podemos deixar de considerar como espúria a indicação feita 
pelo Executivo. 
Desta forma, se considerarmos que esses Tribunais na verdade são órgãos de Assessoria do Poder 
Legislativo, legítimo se torna que este Poder, de forma democrática, através de votação direta, 
proceda à escolha daqueles que irão compor esses Tribunais, sejam Ministros, Conselheiros ou 
Juízes.  
Parecer:   
   A Emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, não se ajusta à sistemática geral 
adotada pelo Projeto, que expressa, no particular, o entendimento de grande parte dos Constituintes.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09846 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se à Seção IX do Capítulo I do Título V (art. 136 a 150) a seguinte redação:  
Art. (...) - O Congresso Nacional fiscalizará a administração do patrimônio, a execução  
orçamentária, as finanças e a realização dos planos da União, a gestão de suas autarquias, a  
administração das empresas e outras entidades de que participe, a aplicação das subvenções e das  
renúncias de receitas federais.  
Parágrafo único. No exercício da função fiscalizadora, o Congresso Nacional será auxiliado  
pela auditoria Geral da República e pelo Tribunal de Contas da União, conforme regulado em lei.  
Art. (...) - O Auditor Geral da República será nomeado, para cada tempo de quatro anos, pelo  
Presidente do Senado Federal, depois de aprovado pelas Casas do Congresso Nacional, dentre  
bacharéis em ciências contábeis de idoneidade técnica e moral.  
Art. (...) - Os Ministros do Tribunal de Contas da União será eleitos pelo Congresso  
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Nacional, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos de idoneidade moral, de reputação  
ilibada e com notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração  
pública e terão as garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça. 
Justificativa: 
Na presente Emenda estamos apenas transportando para o artigo 32, em forma de parágrafo, o 
artigo 41, visto que a matéria lhe dizer respeito diretamente.  
Parecer:   
   O tema mereceu tratamento adequado no substitutivo. Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:10153 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO PROJETO DE RELATOR  
Dê-se ao inciso II e respectivas alíneas a e b e § 2o. do art. 145 do projeto de Constituição a  
seguinte redação e acrescente-se inciso III  
art. 145 - ..................................  
I - ........................................  
II - um terço dentre Auditores ou membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,  
por este indicado, em lista tríplice, alternadamente, segundo os critérios de  
antiguidade e merecimento; e,  
III - um terço, escolhido pelo Congresso Nacional, com mantado de seis anos, não renovável,  
dentre profissionais indicados por entidades representativas da sociedade civil, na forma que a  
lei estabelecer.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. - Os Auditores, substitutos legais dos Ministérios, terão as mesmas garantias,  
prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Justificativa: 
A presente emenda se circunscreve à adequação do texto apresentado no anteprojeto com o teor dos 
Anteprojetos Temáticos, especialmente o referente à Organização dos Poderes e sistemas de 
governo.  
O presente texto está incompatível com o art. 194, I do Anteprojeto de Sistematização (Art. 21 do 
Anteprojeto Temático 3) em que se consagra a garantia da vitaliciedade para os juízes e magistrados.  
Essa discriminação também e incompatível com o disposto no art. 208, § 1º, letra C do Anteprojeto 
Temático) que prevê o provimento de 1/3 das vagas entre os oriundos da magistratura de primeira 
instância (com os auditores) e do Ministério Público.  
A emenda busca assim assegurar a garantia da vitaliciedade a todos aqueles a ser investidos como 
membros do Tribunal de Contas.  
Os Auditores e Procuradores dos Tribunais de Contas são profissionais de carreira, detêm cargos de 
natureza permanente, não tendo sentido, portanto, permitir-se sai ascensão ao cargo Ministro por uns 
tempos e, posteriormente, rebaixá-los na escala hierárquica.  
Por outro lado, assim como aos Ministros do Tribunal são deferidos os procedimentos do cargo de 
Ministros do Tribunal Superior de Justiça, assim devem ser atribuídas aos seus substitutos as 
indispensáveis garantias constitucionais, para bem desempenharem suas tarefas judicantes.  
Como esta emenda, dá-se ao texto uma compatibilização adequada, eis que se consegue ao mesmo 
resguardar a hierarquia que deve existir entre o Titular e o Substituto.  
Parecer:   
   A Emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, não se ajusta à sistemática geral 
adotada pelo Projeto, que expressa, no particular, o entendimento, até agora, de grande parte dos 
Constituintes.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:10606 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 145  
Modifique-se a redação do inciso I do art. 145, que passará ter a seguinte redação:  
Art. 145 - ..................................  
I - um terço indicado pelo Presidente da República, com mandato de 6 (seis) anos, não  
renovável, com aprovação do Congresso Nacional; 
Justificativa: 
A proposta estabelece uma correspondência com a vocação democrática da nova Carta, uma vez 
que dá ao Congresso Nacional, com toda sua representatividade, o poder de aprovar a indicação 
formulada pelo Presidente da República.  
Parecer:   
   A proposição, se acolhida, implicaria alteração da sistemática adotada, no particular, pelo Projeto, 
que é, fiel à nossa tradição constitucional, deferir ao Senado da República a competência para a 
aprovação dos indicados para provimento dos cargos de Ministro dos Tribunais Superiores.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:11201 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao final do "caput" do art. 145 a seguinte expressão:  
"Respeitadas as situações constituídas" 
Justificativa: 
A emenda pretende evitar lesão à situação dos atuais Ministros definida pela ordem Constitucional 
presente e futura.  
Parecer:   
   O texto do Projeto, no particular, já ressalva, implicitamente, as situações constituídas, eis que em 
nenhum momento intenta modificar o status daqueles já investidos no cargo de Ministro do Tribunal 
de Contas da União. 
 
   
   EMENDA:11292 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 145  
Inclua-se no "caput" do artigo 145, do Projeto de Constituição, após União e antes de  
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serão, a expressão:  
"em número de onze" 
Justificativa: 
O projeto de Constituição determina o número de Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 200), 
do Superior Tribunal de Justiça (art. 204) dos Tribunais Regionais Federais (art. 206) do Tribunal 
Superior do Trabalho (art. 212, § 1º), do Tribunal Superior Eleitoral (art. 220 e do Superior Tribunal 
Militar (art. 227). No entanto, silencia quanto ao número de Ministros do Tribunal de Contas da União. 
Ora, pelo texto do projeto (art. 143 § 1º) os Ministros deste Tribunal estão equiparados aos Ministros 
dos Tribunais Superiores, pois “os Ministros (....) terão as mesmas garantias, prerrogativas, 
vencimentos e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. “Logo, mantido o 
princípio de equivalência, há que se determinar sua composição. 
Propõe-se o número de onze Ministros em razão do Assoberbamento de trabalho do Tribunal de 
Contas da União que, além de fiscalizar a administração direta, tem a obrigação de verificar as contas 
das empresas públicas e de economia mista e fundações, enfim, toda a administração da coisa 
pública.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:11658 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 145  
Acrescente-se ao Caput do artigo 145 o termo: contábeis.  
Art. 145 Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros  
maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública,  
obedecidas as seguintes condições:  
I .......................................... 
Justificativa: 
Considerando que o exame de contas é função privativa de Contador e considerando que as 
formações profissionais de juristas, de economistas, de financistas e administradores nem sempre 
lhes dão condições de executar auditagens na área da contabilidade pública, o artigo pode ser 
enriquecido com a figura do principal que é o Contador.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende nova redação no art. 145 do Projeto, para inserir em seu texto a 
palavra "Contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o Legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, a exemplo de Engenheiros, Generais e Contadores, que já foram nomeados.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade da emenda, uma vez que ela, em essência, já se contém no Projeto. 
 
   
   EMENDA:12308 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
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Texto:   
   No projeto de Constituição da Comissão de Sistematização substitua-se, no parágrafo 1o. do  
art. 145, a referência feita aos "Ministros do Superior Tribunal de Justiça" por "Ministros do  
Tribunal Superior Federal". 
Justificativa: 
O Tribunal Federal de Recursos tem sido, tradicionalmente, o paradigma dos Tribunais Superiores 
em matéria de vencimentos, com se extrai do disposto no art. 62 da Lei Complementar no 35/79. 
É natural, pois, que o Tribunal Superior Federal, em que se transformará o Tribunal Federal de 
Recursos, mantenha essa tradição.  
Parecer:   
   Incensurável a referência aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, feita no dispositivo que a 
Emenda busca alterar.  
Ademais, na estrutura perfilhada pelo Projeto para o Poder Judiciário inexiste o referido "Tribunal 
Superior Federal".  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:12619 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 145 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre Brasileiros  
maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos contábeis e jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública,  
obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
Acatando sugestão que nos foi encaminhada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do 
Paraná, estamos propondo a inclusão da expressão “contábeis”, de forma a corrigir o esquecimento, 
não só fundamental, como incondicional, de que um Ministro do Tribunal de Contas, tenha notável 
saber contábil, uma vez aquela corte, destina-se a fiscalização financeira da União.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte Waldyr Pugliesi pretende nova redação no art. 145 do Projeto, para inserir em 
seu texto a palavra "Contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, a exemplo de Engenheiros, Generais e Contadores, que já foram nomeados.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade da emenda, uma vez que, ela, em essência, já se contém no Projeto. 
 
   
   EMENDA:12975 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Incluir no artigo 145 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização,  
conhecimentos contábeis, ficando a redação assim:  
Art. 145 Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros  
maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos jurídico, contábeis, econômicos, financeiros, ou de administração pública. 
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Justificativa: 
A missão principal dos Ministros do Tribunal de contas é a de verificar contas, que é prerrogativa do 
Bacharel em Ciências Contábeis.  
Essa emenda visa explicitar a necessidade de ter o nomeado para Ministro do Tribunal de Contas, 
notórios conhecimentos de uma das profissões que envolvem a missão de tomada de contas, 
inegavelmente, além dos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, também os 
Contábeis.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte Gidel Dantas pretende nova redação no art. 145 do Projeto, para inserir em 
seu texto a palavra "Contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, a exemplo de Engenheiros, Generais e Contadores, que já foram nomeados.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade da emenda, uma vez que, ela, em essência, já se contém no Projeto. 
 
   
   EMENDA:13555 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se o inciso II, do artigo 145, o qual terá a seguinte redação:  
Art. 145 ....................................  
..................................................  
II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de quatro anos, não  
renovável, sendo: 
Justificativa: 
Tendo em vista que a escolha de Ministros do Tribunal de Contas, relativamente a dois terços, há que 
merecer resolução do Congresso Nacional, configura-se ética e jurídica a ideia de propiciar a cada 
legislatura o direito de indicação.  
Parecer:   
   A Emenda, diante das ponderáveis razões que a justificam, será oportunamente considerada por 
ocasião da formulação do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:13563 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Substituam-se pelos seguintes os artigos 136 a 150 do Projeto de Constituição.  
"Art. O Congresso Nacional fiscalizará quaisquer interesses da União, através de suas  
Comissões, de Auditoria Geral da República e do Tribunal de Contas da União, sem prejuízo dos  
serviços internos dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo.  
"§ 1o. A lei regulará o processo de fiscalização e fixará as atribuições, organização  
e funcionamento dos órgãos fiscalizadores.  
§ 2o. A Auditoria Geral da República, subordinada ao Congresso Nacional será dirigida  
por profissional legalmente capacitado e moralmente idôneo, para período de dez anos, pelo  
Presidente do Senado Federal, após concordância de ambas as Casas.  
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§ 3o. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão eleitos pelo Congresso Nacional,  
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral e reputação ilibada, com  
notórios conhecimentos jurídicos, financeiros, econômicos ou de administração pública, e terão as  
garantias, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça." 
Justificativa: 
A fiscalização pelo Poder Legislativo precisa ser modernizado e dinamizado, à semelhança das 
Democracias mais eficazes.  
Nesse sentido, há que segregar a função inerente às Comissões do Congresso Nacional, a função 
auditorial e a função de julgamento, as quais se completam mas não devem superpostas.  
O Tribunal de Contas da União deve ocupar-se da função própria a qualquer tribunal, a qual se 
realiza no julgamento de contendas. As auditagens compreendem especialidade das Ciências 
Contábeis e, para serem eficazes, devem ser realizadas por órgão autônomo. Por isso, esta emenda 
introduz no Congresso Nacional a Auditoria Geral da República.  
Em razão da inexistência da Auditoria Geral da República junto ao Congresso Nacional, este não 
ficou sabendo a destinação dos dinheiros referentes à vultuosa dívida externa e interna, as 
numerosas fraudes e desperdícios só conhecidos por jornais e livros, inclusive a recente 
irregularidade com a concorrência da Ferrovia Anápolis Maranhão, as repetidas sonegações de 
partilhas tributárias aos Estados e Municípios, mediante artificiosa classificação de impostos em 
diferentes títulos; o vultuoso prejuízo causado aos Municípios mediante a não cobrança da maior 
parte do imposto territorial rural pelo INCRA; os sobre preços de importações; a importação de 
mercadorias a preços superiores aos do mercado e em estado inconsumível; a não cobrança de 
créditos tributários.; e outras irregularidades. 
Por outro lado, a fiscalização pelo Parlamento Nacional tem que atingir quaisquer interesses da 
União, aqui implícitos os relacionados às autarquias federais e as empresas em que tenha capital 
com qualquer proporção e não só com maioria. Essa fiscalização não pode ficar restrita ao controle, 
diminuindo a abrangência das auditorias externas ou independentes. A fim de prevenir falhas dessa 
espécie, torna-se desaconselhável que a Constituição mencione espécies de fiscalização, 
procedimentos, métodos, atribuições, organização e funcionamento, que configuram detalhamentos 
técnicos mutáveis no tempo e que melhor são regíveis em lei ordinária.  
Parecer:   
   O Tribunal de Contas, segundo a nossa tradição, jamais foi órgão integrante do Poder Judiciário.  
Não há, assim, a menos que se pretenda integrá-lo àquele Poder, como deferir-lhe o "julgamento de 
contendas".  
Ademais, é sabido que o instrumento por excelência da ação fiscalizadora daquela Corte é 
precisamente as auditagens que realiza.  
Destarte, a criação de uma Auditoria Geral da República, vinculada ao Legislativo, apenas implicaria 
inegável oneração dos custos do controle.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:13699 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Artigo 145, caput, inciso II, Alínea "A" e "B".  
O Artigo 145 do Projeto da Constituição Federal passa a ter a seguinte Redação:  
Art. 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União, serão escolhidos dentre brasileiros  
natos, maiores de 35 (trinta e cinco) anos, de ilibada idoneidade moral e notórios conhecimentos  
contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as seguintes  
condições:  
I ..........................................  
II - Dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, por indicação de entidades  
representativas da sociedade civil de âmbito nacional, para um mandato de 06 (seis) anos, não  
podendo serem reconduzidos, sendo:  
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A) Um terço de profissionais da área contábil.  
B) Um terço de representantes de outras categorias. 
Justificativa: 
Sendo o Tribunal de Contas da União órgão encarregado de apreciar as contas dos administradores 
da coisa pública, principalmente a aplicação dos recursos canalizados aos cofres públicos, advém 
dos contribuintes ou de empréstimos contraídos, que direta ou indiretamente toda a sociedade 
brasileira torna-se devedora, e por demais justo que essa mesma sociedade tenha assento no 
colegiado maior incumbindo de analisar e/ao aprovar as contas dos responsáveis por bens ou 
dinheiro públicos, através de seus diversos segmentos organizados.  
Para tanto a participação de profissionais da contabilidade nessa colenda corte de contas é de 
fundamental importância de vez que a temática das matérias ali examinadas – contas, é a essência 
de suas atribuições específicas e prerrogativas legais.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte Iram Saraiva pretende nova redação no art. 145 do Projeto, para inserir em 
seu texto a palavra "Contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, a exemplo de Engenheiros, Generais e Contadores, que já foram nomeados.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade da emenda, uma vez que, ela, em essência, já se contém no Projeto. 
 
   
   EMENDA:14428 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 145  
Inclua-se: logo após "... de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos ..." a palavra "contábeis".  
Substitua-se o Inciso II e suas alíneas "a" e "b" pela seguinte redação:  
"II - dois terços, escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, não renovável,  
dentre profissionais indicados por entidades representativas da sociedade civil, na forma que a  
lei estabelecer." 
Justificativa: 
O Art. 145 do Projeto de Constituição trata da composição do Tribunal de Contas da União.  
Considerando que a matéria de exame de tal órgão é basicamente contábil, pois, o exame e a 
fiscalização de contas qualifica a própria denominação da instituição, o conhecimento predominante, 
para o exercício das finalidades é aquele da Contabilidade, é inequívoco.  
Grave, pois, é a omissão, no texto do artigo em referência, no que tange à capacidade de seus 
membros, e, dos quais, não se exige o conhecimento básico e que é o da tecnologia das Contas.  
Os Contadores no Brasil, hoje em números superiores a 45.000, todos de nível universitário, 
Bacharéis em Ciências Contábeis, formam um grande contingente de mão-de-obra especializa, à 
disposição do País, sendo pois, inadmissível que matérias de sua área sejam praticadas por leigos. 
Tal como a questão se acha legislada no projeto (art. 145) entrega-se a função a advogados, 
economistas, administradores, mas nem sequer, se exige que os Contadores formem a base de tal 
colegiado; por analogia poder-se-ia dizer que o evento assemelha-se a um Tribunal de Saúde com o 
objeto de examinar e fiscalizar epidemias e endemias, sem se exigir de seus membros a cultura 
médica, sendo composto de dentistas, farmacêuticos e químicos, profissões que, embora com 
ligações na área biológica não são, todavia, as especificas para o caso de Saúde que seria objeto do 
órgão.  
É óbvio que existem apreciação e na fiscalização das contas, matérias jurídicas, administrativas e 
econômicas, mas, em caráter suplementar e complementar, sendo as “CONTAS”,  como se 
qualifica o Tribunal, o objetivo central tarefa.  
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A moralidade que se deseja defender na prestação de contas só pode ser sustentada através de um 
especializadíssimo conhecimento de Contabilidade.  
A modificação que admitimos seja a necessidade é que visa a inclusão do Bacharel em Ciências 
Contábeis, o chamado “CONTADOR”, a quem é ministrado ensino do Terceiro Grau, e não se 
confunde com o “TÉCNICO DE CONTABILIDADE”, QUE É O 2º grau. 
Se Constituição, em seu projeto, e atual assim normatiza, garante o exercício das profissões e se a 
lei que regulamenta aquela de Contador faz deste PRIVATIVO o exame de contas, a revisão e 
fiscalização de contas, não é coerente que a mesma Carta Magna despreze o que consagra, sob 
pena de contradição e discriminação.  
É necessário, portanto, incluir a palavra, “Contábeis” no texto constitucional, para corrigir grosseira 
omissão, e neutralizar procedimentos que não se justificam diante de uma profissão que é a única 
que tem por base o sistema contábil.  
A expressão “nível superior” é necessária para evitar futuros problemas.  
Não se justifica – e há razões de ordem ética para tal – que se assegure a presença em Tribunal de 
Contas, dentro do princípio da imparcialidade, neutralidade e representação da sociedade, de 
servidores seu comprovante. Tal participação mancharia o arcabouço decisório, em que pese o alto 
conceito e idoneidade da mão-de-obra que se deseja privilegiar. 
Precisamos de um Tribunal onde não se manifeste luta pelo poder ou representação e que de fato 
representante o poder fiscalizador da nação e nele a população esteja representada.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte Mauro Campos pretende nova redação no art. 145 do Projeto, para inserir em 
seu texto a palavra "Contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, a exemplo de Engenheiros, Generais e Contadores, que já foram nomeados.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade da emenda, uma vez que, ela, em essência, já se contém no Projeto. 
 
   
   EMENDA:14519 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Inciso II e o "caput"  
do Art. 145  
1) O "caput" do Art 145 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 145 - "Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre  
brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, de nível  
superior, obedecidas as seguintes condições:"  
2) Substitua-se o inciso II e suas alíneas "a" e "b" do Art 145 pela seguinte redação:  
Art. 145 ....................................  
I............................................  
II - dois terços, escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, não renovável,  
dentre profissionais indicados por entidades representativas da sociedade civil, na forma que a  
lei estabelecer. 
Justificativa: 
O Art. 145 do Projeto de Constituição trata da composição do Tribunal de Contas da União.  
Considerando que a matéria de exame de tal órgão é basicamente contábil, pois, o exame e a 
fiscalização de contas qualifica a própria denominação da instituição, o conhecimento predominante, 
para o exercício das finalidades é aquele da Contabilidade, é inequívoco.  
Grave, pois, é a omissão, no texto do artigo em referência, no que tange à capacidade de seus 
membros, e, dos quais, não se exige o conhecimento básico e que é o da tecnologia das Contas.  
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Os Contadores no Brasil, hoje em números superiores a 45.000, todos de nível universitário, 
Bacharéis em Ciências Contábeis, formam um grande contingente de mão-de-obra especializa, à 
disposição do País, sendo pois, inadmissível que matérias de sua área sejam praticadas por leigos. 
Tal como a questão se acha legislada no projeto (art. 145) entrega-se a função a advogados, 
economistas, administradores, mas nem sequer, se exige que os Contadores formem a base de tal 
colegiado; por analogia poder-se-ia dizer que o evento assemelha-se a um Tribunal de Saúde com o 
objeto de examinar e fiscalizar epidemias e endemias, sem se exigir de seus membros a cultura 
médica, sendo composto de dentistas, farmacêuticos e químicos, profissões que, embora com 
ligações na área biológica não são, todavia, as especificas para o caso de Saúde que seria objeto do 
órgão.  
É óbvio que existem apreciação e na fiscalização das contas, matérias jurídicas, administrativas e 
econômicas, mas, em caráter suplementar e complementar, sendo as “CONTAS”,  como se 
qualifica o Tribunal, o objetivo central tarefa.  
A moralidade que se deseja defender na prestação de contas só pode ser sustentada através de um 
especializadíssimo conhecimento de Contabilidade.  
A modificação que admitimos seja a necessidade é que visa a inclusão do Bacharel em Ciências 
Contábeis, o chamado “CONTADOR”, a quem é ministrado ensino do Terceiro Grau, e não se 
confunde com o “TÉCNICO DE CONTABILIDADE”, QUE É O 2º grau. 
Se Constituição, em seu projeto, e atual assim normatiza, garante o exercício das profissões e se a 
lei que regulamenta aquela de Contador faz deste PRIVATIVO o exame de contas, a revisão e 
fiscalização de contas, não é coerente que a mesma Carta Magna despreze o que consagra, sob 
pena de contradição e discriminação.  
É necessário, portanto, incluir a palavra, “Contábeis” no texto constitucional, para corrigir grosseira 
omissão, e neutralizar procedimentos que não se justificam diante de uma profissão que é a única 
que tem por base o sistema contábil.  
A expressão “nível superior” é necessária para evitar futuros problemas.  
Não se justifica – e há razões de ordem ética para tal – que se assegure a presença em Tribunal de 
Contas, dentro do princípio da imparcialidade, neutralidade e representação da sociedade, de 
servidores seu comprovante. Tal participação mancharia o arcabouço decisório, em que pese o alto 
conceito e idoneidade da mão-de-obra que se deseja privilegiar. 
Precisamos de um Tribunal onde não se manifeste luta pelo poder ou representação e que de fato 
representante o poder fiscalizador da nação e nele a população esteja representada.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende nova redação no art. 145 do Projeto, para inserir em seu texto a 
palavra "Contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o Legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, a exemplo de Engenheiros, Generais e Contadores, que já foram nomeados.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade da emenda, uma vez que ela, em essência, já se contém no Projeto. 
 
   
   EMENDA:14978 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FREIRE (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 145  
O Artigo 145 do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre  
brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública,  
obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
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O exame de contas é função privativa do Contador, que é um profissional qualificado para o 
desempenho desta função.  
Considerando que as formações profissionais de Juristas, Economistas, Financistas e 
Administradores não lhes propiciam condições de executar auditagens na área de contabilidade, o 
Artigo, na forma como está, peca pela grave omissão da figura principal profissional que é o 
Contador.  
Deste modo, justifica-se a apresentação da presente Emenda.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte José Freire pretende nova redação no art. 145 do Projeto, para inserir em seu 
texto a palavra "Contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, a exemplo de Engenheiros, Generais e Contadores, que já foram nomeados.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade da emenda, uma vez que, ela, em essência, já se contém no Projeto. 
 
   
   EMENDA:15000 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 145  
Dê-se, ao art. 145 do Projeto sistematizado, a seguinte redação:  
"Art. 145. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre  
brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral e reputação ilibada, e notórios  
conhecimentos contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros e de administração pública." 
Justificativa: 
Dentre as qualificações exigidas aos postulantes ao cargo de Ministro do Tribunal de Contas deve se 
incluir a de conhecimentos contábeis.  
Além dessa aptidão introduzida ao texto emendado, sugerimos como mais correta a redação 
“...financeiros e de administração pública”, ao invés de “financeiros ou de administração pública”.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte Darcy Deitos pretende nova redação no art. 145 do Projeto, para inserir em 
seu texto a palavra "Contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, a exemplo de Engenheiros, Generais e Contadores, que já foram nomeados.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade da emenda, uma vez que, ela, em essência, já se contém no Projeto. 
 
   
   EMENDA:15155 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 145, Seção IX, Inciso II, parágrafo 1o.  
O parágrafo 1o. do Inciso II, Seção IX, do Artigo 145, passa ter a seguinte redação:  
Art. 145 - ........................... 
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§ 1o. - Os ministros, ressalvada a não-vitaliciedade na hipótese do exercício do  
mandato, terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo após dez  
anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Consideramos exíguo os cinco anos de efetivo exercício no cargo de Ministro, por isto estamos 
propondo a alteração para dez anos.  
Quanto mais importante for a autoridade, mais respeito deverá infundir ao povo no exercício da sua 
profissão.  
Estamos preparando uma Constituição não para os dias de hoje, mas para o próximo milênio e 
devemos mostra às futuras gerações de que os privilégios já estevem sendo extintos a partir da 
Constituição elaborada em 1987. 
Repercute muito mal junto a todas as camadas sociais, os prazos curtos com que muitos Ministros 
são nomeados, e, logo em seguida, aposentados. 
Achamos ser de interesse da própria classe de magistrados que o respeito que falamos acima seja 
infundido àqueles que chegaram a ocupar os mais altos cargos de justiça brasileira.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda coaduna-se com as linhas gerais do Projeto, daí nosso 
parecer pela sua aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:15308 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dê-se ao inciso II, às alíneas "a" e "b" do inciso II e ao § 1o., todos do art. 145, a  
seguinte redação:  
"Art. 145. - ................................  
............................................  
II - ........................................  
"a") um terço dentre profissionais indicados, em lista tríplice, pelos Conselhos Federais de  
Administração, Contabilidade, Economia e pela Ordem dos Advogados do Brasil.  
"b") um terço dentre Auditores, substitutos legais de Ministros, ou membros do Ministério  
Público junto ao Tribunal de Contas, por este indicado, em lista tríplice, alternadamente,  
segundo os critérios de antiguidade.  
§ 1o. - Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 

1- A alteração aqui sugerida à alínea “a” tem por objetivo evitar a imprecisão do texto original 
(“um terço dentre profissionais indicados por entidades representativas da sociedade civil”).  

2- Quanto à alínea “b” do inciso II, pela natureza dos cargos (Auditor, Procurador geral e 
Subprocuradores) torna-se impraticável qualquer julgamento “por mérito”, assim como critério 
o mais justo é o da antiguidade.  

3- Com relação ao § 1º, a independência do Magistrado repousa primariamente em suas 
garantias constitucionais: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. 
Dessa forma vem o texto criar uma subclasse de Ministros com mandatos que terão de 
subordinar-se às condições política, fato que poderá comprometer sua independência no 
exercício do cago. O Tribunal de Contas não processa o litígio entre partes e, sim, julga a 
exação no cumprimento dos negócios do Estado, no interesse do bem coletivo da Nação. 
Assim, não se justifica a criação de Ministros temporários.  

Parecer:   
   O Substitutivo, no particular, perfilha critérios que reputamos mais aconselháveis para a 
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composição plenária do Tribunal de Contas da União.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:15393 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 145  
Inclua-se, depois da expressão "notórios conhecimentos" e antes da palavra "jurídicos", o  
vocábulo "contábeis". 
Justificativa: 
O Tribunal de Contas, como o nome esclarece, destina-se, basicamente, a tomar contas do que 
gerem dinheiros públicos. O instrumento fundamental para realizar esse objetivo é a contabilidade. 
Os conhecimentos contábeis são a alma da tomada de contas.  
O que não se entende é a razão de ser de o projeto da Constituição não ter incluído “conhecimentos 
contábeis”, no início da lista dos pré-requisitos culturais do art. 145. 
A discriminação contra a contabilidade configura “non sense”. Sob o ângulo do mérito porque sem 
contabilidade não há competência para realização da importante tarefa constitucional.  
Com vistas à classe dos profissionais da contabilidade a discriminação agrava mais, tornando-se 
menos aceitável. Esses profissionais realizam função pública relevante, controlando e calculando os 
tributos que a empresa paga aos três níveis de governo.  
A aprovação da emenda será a reparação da discriminação de todo incomparável com o espirito de 
justiça, que deve ser a alma da “Lex Legum”. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte Caio Pompeu de Toledo pretende nova redação no art. 145 do Projeto, a fim 
de inserir em seu texto a palavra "contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o Legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, haja vista já o haverem ocupado Engenheiros, Contadores e até Generais.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade da Emenda, já que ela, em essência, já se contém no texto. 
 
   
   EMENDA:15432 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO ALVES (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
- Título V - Capítulo I - Seção IX - Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional E 
Patrimonial - Artigos 136 a 150  
Substituam-se os artigos 136 a 150 pelos seguintes:  
Seção  
Da Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas  
[...] 
Art. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal,  
tem jurisdição em todo o País.  
§ 1o. Cabe ao Tribunal de Contas:  
a) eleger seu Presidente e demais titulares de sua direção;  
b) organizar seus serviços auxiliares, provendo-lhe os cargos, na forma da lei;  
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c) propor ao Legislativo a extinção e a criação de cargos e a fixação dos respectivos  
vencimentos;  
d) elaborar seu Regimento Interno e nele definir sua competência e as normas para o  
exercício de suas atribuições; e  
e) conceder licença e férias aos seus membros e servidores que lhe forem diretamente 
subordinados.  
§ 2o. O Tribunal de Contas encaminhará ao Congresso Nacional, em cada ano, relatório de suas  
atividades referentes ao exercício anterior.  
Art. O Presidente da República, após aprovação pelo Congresso Nacional, nomeará os  
ministros do Tribunal de Contas da União, escolhidos entre brasileiros maiores de trinta e  
cinco anos, de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros  
ou de administração pública, sendo dois deles Auditores do Tribunal que preencham os mesmos  
requisitos e tenham mais de cinco anos no exercício do cargo.  
Parágrafo único. Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, renumeração e  
impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos.  
Art. O Tribunal de Contas da União dará parecer prévio, sem sessenta dias sobre as contas  
do Chefe do Governo, que as encaminhará, anualmente, até 31 de março do exercício subsequente. 
A inobservância deste prazo será comunicada ao Congresso.  
Art. As normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se no que couber, à organização e  
fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal e dos Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios.  
Art. O Tribunal de Contas da União terá sua composição, organização, funcionamento e  
atribuição, além do previsto nesta Constituição, determinada por lei complementar. 
Justificativa: 
É importante que a Seção relativa à Fiscalização adote a nomenclatura tradicional e não acrescente 
termos novos pois a cada detalhe adicionado corre-se o risco de se deixar de fora aspectos que 
poderiam ser igualmente importantes. Entendemos ainda que se deve nominar apenas a “Tomada de 
Contas” que é termo tradicional em nosso sistema e completa claramente o entendimento.  
Procuramos ainda cancelar o excesso de detalhes encontrado também no decorrer desta Seção, no 
Projeto sistematizado pelo ilustre Relator, ao longo dos seus inúmeros artigos e parágrafos, de 
maneira a lhe dar uma forma mais lógica e sucinta, deixando para a legislação complementar as 
normas que lhe devem ser peculiares.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda coaduna-se com as linhas gerais do Projeto, daí nosso 
parecer pela sua aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:15857 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 145  
Inclua-se a expressão conhecimentos "contábeis", e exclua-se a expressão "serão  
nomeados pelo Presidente do Congresso Nacional", no art. 145, que passará a seguinte redação.  
Art. 145. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre  
brasileiros maiores de trinta e cinco anos (35), de idoneidade moral, de reputação ilibada e  
notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros, ou de administração  
pública. 
Justificativa: 
A missão principal dos Ministros do Tribunal de Contas e a de verificar contas, que é prerrogativa do 
Bacharel em Ciências Contábeis. Cabe ao Presidente da República, a nomeação de Ministros do 
tribunal de Contas da União.  
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Essa emenda visa explicitar a necessidade de ter o nomeado para Ministro do Tribunal de Contas, 
notórios conhecimentos de uma das profissões que envolvem a missão de tomada de contas, 
inegavelmente, além dos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, também os 
Contábeis.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte Darcy Pozza pretende nova redação no art. 145 do Projeto, para inserir em 
seu texto a palavra "Contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o Legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, a exemplo de Engenheiros, Generais e Contadores, que já foram nomeados.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade da emenda, uma vez que ela, em essência, já se contém no Projeto. 
 
   
   EMENDA:16487 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Inclua-se, depois da expressão "notórios conhecimentos" e antes da palavra "jurídicos", o  
vocábulo "contábeis". 
Justificativa: 
O Tribunal de Contas, como o nome esclarece, destina-se, basicamente, a tomar contas do que 
gerem dinheiros públicos. O instrumento fundamental para realizar esse objetivo é a contabilidade. 
Os conhecimentos contábeis são a alma da tomada de contas.  
O que não se entende é a razão de ser de o projeto da Constituição não ter incluído “conhecimentos 
contábeis”, no início da lista dos pré-requisitos culturais do art. 145. 
A discriminação contra a contabilidade configura “non sense”. Sob o ângulo do mérito porque sem 
contabilidade não há competência para realização da importante tarefa constitucional.  
Com vistas à classe dos profissionais da contabilidade a discriminação agrava mais, tornando-se 
menos aceitável. Esses profissionais realizam função pública relevante, controlando e calculando os 
tributos que a empresa paga aos três níveis de governo.  
A aprovação da emenda será a reparação da discriminação de todo incomparável com o espirito de 
justiça, que deve ser a alma da “Lex Legum”. 
Parecer:   
   Sendo meramente exemplificativos, no entender do Poder Legislativo, os conhecimentos exigidos 
para o cargo de Ministro, a matéria de que trata a presente emenda já se contém, em essência, no 
texto do Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:17202 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Artigo 145:  
"Art. 145. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União, serão eleitos pelo Congresso  
Nacional, através da manifestação de 2/3 (dois terços) de seus representantes;  
§ 1o. - O registro dos candidatos far-se-á pelos Partidos Políticos, juntos à Mesa Diretora  
do Congresso Nacional. Havendo vários candidatos, os dois primeiros colocados no 1o. (primeiro)  
escrutínio disputarão a indicação para o cargo, em uma 2a. (segunda) votação;  
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§ 2o. - Os candidatos deverão ter idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos e máxima de 65  
(sessenta e cinco) anos, diploma universitário compatível com as funções que irão desempenhar,  
bem como notória e ilibada reputação;  
§ 3o. - O mandato do eleito será de 5 (cinco) anos, podendo o mesmo candidatar-se à reeleição;  
§ 4o. - As normas aqui expressas deverão ser respeitadas tanto no âmbito estadual como âmbito  
municipal;  
§ 5o. - Este dispositivo constitucional começará a ser aplicado na medida em que surgirem  
vagas nesses Tribunais, em decorrência da aposentadoria ou morte de seus titulares." 
Justificativa: 
A presente emenda substitutiva visa dar maior amplitude ao dispositivo constitucional ora em 
elaboração, de modo adequado a uma realidade hoje inexistente.  
O texto contido no Anteprojeto de constituição apresenta formas e métodos inadequados quanto ao 
preenchimento das vagas existentes no Tribunal de Contas da União, nos Tribunais de Contas dos 
Estados e nos Tribunais de Contas dos Municípios.  
O Artigo 107, item III, letra “b” colide com a proposta contida no texto do Artigo 144.  
Eis porque, propomos a emenda acima referida para fixar aquilo que para nos deve ser claramente 
exposto no texto constitucional – a prerrogativa do Poder Legislativo poder escolher via Congresso 
Nacional os futuros membros dos Tribunais de Contas.  
Senão vejamos: é notória a incongruência hoje existente na nomeação dos Ministros do Tribunal de 
Contas da União, Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e Juízes dos Tribunais de 
Contas dos Municípios.  
Indicados pelos Chefes dos Poder Executivo, vão na maioria das vezes, julgar as contas daquelas 
que os nomearam.  
Mesmo considerando a honorabilidade dos indicados que procuram, via de regra, executar seus 
misteres com absoluta isenção, não podemos deixar de considerar como espúria a indicação feita 
pelo Executivo.  
Desta forma, se considerarmos que esses Tribunais na verdade são órgãos de Assessoria do Poder 
Legislativo, legítimo se torna que este Poder, de forma democrática, através de votação direta, 
preceda à escolha daqueles que irão compor esses Tribunais, sejam Ministros, Conselheiros ou 
Juízes.  
Parecer:   
   Conquanto louvável a iniciativa do nobre Autor, a Emenda não se ajusta à sistemática geral 
adotada pelo Projeto, que expressa, no particular, o entendimento, até agora, de grande parte dos 
Constituintes.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:17264 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item II e ao § 1o. do art. 145 do Projeto de Constituição, suprimindo-se  
o § 2o. do mesmo dispositivo:  
"Art. 145 - ................................  
II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, não renovável,  
segundo critérios fixados em lei.  
§ 1o. - Os Ministros, exceto quanto à vitaliciedade, relativamente aos que exercem  
mandato, terão as garantias, prerrogativas e impedimentos dos membros do Judiciário, segundo  
disposto em lei." 
Justificativa: 
A atual redação, ao obrigar que nada menos do que dois terços dos Ministros do Tribunal de Contas 
e União sejam Auditores daquele órgão, cria uma situação intolerável de clientelismo, ao mesmo, 
tempo em que desfigura o cargo de Ministro, transformando-o, na prática, em cargo de final de 
carreira de servidores do órgão.  
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Os critérios de composição do Tribunal devem ser regulados em lei, jamais tendo se constituído em 
matéria constitucional. 
Por outro lado, não cabe equiparar os Ministros – do TCU aos do Superior Tribunal de Justiça, 
colocando-os, desse modo, em situação de privilégio em relação a todos os demais Tribunais 
superiores, cujos Ministros, além da reputação ilibada, devem ter notório saber jurídico. Acrescente, o 
atual § 1º, poderão os Ministros do TCU aposentar-se com as vantagens do cargo apenas cinco anos 
de efetivo exercício. 
Por fim, o § 2º volta a privilegiar especificadamente a carreira de Auditor do TCU, através de 
disposição que, aliás, tem caráter estritamente regimental.  
Parecer:   
   A matéria objeto da Emenda se coaduna em parte com a sistemática geral adotada pelo Projeto, 
daí nosso parecer pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:17408 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título V - Da Organização dos poderes e sistema de governo  
Capítulo I - Do Legislativo  
Seção IX - Da fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial  
- Incluir nos artigos 137 e 141 e no parágrafo 1o. do artigo 138 a expressão "fiscalização contábil".  
- Incluir no inciso III do artigo 138 a expressão "auditoria contábil".  
- Incluir no artigo 145 o vocábulo "contábeis" antes da palavra "jurídicos". 
Justificativa: 
A inclusão da fiscalização contábil amplia o poder de fiscalização e torna mais eficiente o âmbito do 
controle a ser exercido pela corte de contas.  
No art. 145 a escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da União deve atender, também, para seus 
conhecimentos contábeis.  
Parecer:   
   Consoante já salientamos em parecer a Emenda com idêntico propósito, é irrelevante para os 
objetivos a que se propõe o controle externo a realização de fiscalização meramente contábil.  
A auditoria contábil, ademais, já se encontra contemplada, implicitamente, no texto, eis que somente 
através dela se torna possível a realização das auditorias financeiras, orçamentária, operacional e 
patrimonial.  
De mais a mais, é oportuno relembrar que, historicamente o Senado Federal tem entendido que a 
enunciação, no texto constitucional, dos conhecimentos exigidos dos candidatos ao cargo de Ministro 
do Tribunal de Contas da União é apenas exemplificativa, bastando salientar, a propósito, que têm 
sido aprovadas indicações de engenheiros, generais, etc., para compor o colegiado daquela Corte.  
Nosso parecer, assim, é pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:17568 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 145 do Projeto de Constituição.  
EMENDA  
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O artigo 145 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre  
brasileiros natos, maiores de 35 (trinta e cinco) anos, de ilibada idoneidade moral e notórios  
conhecimentos contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública,  
obedecidas as seguintes condições:  
I - ........................................  
II - 2/3 (dois terços) escolhidos pelo Congresso Nacional, por indicação de entidades  
representativas da sociedade civil de âmbito nacional, para um mandato de 06 (seis) anos, não  
podendo ser reconduzidos, sendo:  
a) 1/3 (um terço) de profissionais da área contábil;  
b) 1/3 (um terço) de representantes de outras categorias. 
Justificativa: 
Sendo o Tribunal de Contas da União órgão encarregado de apreciar as contas dos administradores 
da coisa pública, principalmente a aplicação dos recursos canalizados aos cofres públicos, advém 
dos contribuintes ou de empréstimos contraídos, que direta ou indiretamente toda a sociedade 
brasileira torna-se devedora, e por demais justo que essa mesma sociedade tenha assento no 
colegiado maior incumbindo de analisar e/ao aprovar as contas dos responsáveis por bens ou 
dinheiro públicos, através de seus diversos segmentos organizados.  
Para tanto a participação de profissionais da contabilidade nessa colenda corte de contas é de 
fundamental importância de vez que a temática das matérias ali examinadas – contas, é a essência 
de suas atribuições especificas e prerrogativas legais.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte Aldo Arantes pretende nova redação no art. 145 do Projeto, para inserir em 
seu texto a palavra "Contábeis".  
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente, o legislativo tem entendido ser 
meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, a exemplo de Engenheiros, Generais e Contadores, que já foram nomeados.  
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão pela qual nosso parecer é pela 
prejudicialidade da emenda, uma vez que, ela, em essência, já se contém no Projeto. 
 
   
   EMENDA:17975 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 145  
O artigo 145 do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União, serão escolhidos dentre brasileiros  
natos, maiores de (trinta e cinco) anos, de ilibada idoneidade moral e notórios conhecimentos  
contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as seguintes  
condições: 
Justificativa: 
Sendo o Tribunal de Contas da União órgão encarregado de apreciar as contas dos administradores 
da coisa pública, principalmente a aplicação dos recursos canalizados aos cofres públicos, advém 
dos contribuintes ou de empréstimos contraídos, que direta ou indiretamente toda a sociedade 
brasileira torna-se devedora, e por demais justo que essa mesma sociedade tenha assento no 
colegiado maior incumbindo de analisar e/ao aprovar as contas dos responsáveis por bens ou 
dinheiro públicos, através de seus diversos segmentos organizados.  
Para tanto a participação de profissionais da contabilidade nessa colenda corte de contas é de 
fundamental importância de vez que a temática das matérias ali examinadas – contas, é a essência 
de suas atribuições especificas e prerrogativas legais.  
Parecer:   
   Tendo em vista a orientação adotada no substitutivo, o parecer é pela rejeição. 
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   EMENDA:17983 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 145, inciso II, alíneas "a" e "b"  
O inciso II e suas respectivas alíneas "a" e "b", do artigo 145, do Projeto de Constituição,  
passam a ter a seguinte redação:  
"Art. 145. ..................................  
I - ........................................  
II - Dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, por indicação de entidades  
representativas da sociedade civil de âmbito nacional, para um mandato de seis anos, não  
renováveis, sendo:  
a) Um terço de profissionais da área contábil  
b) Um terço de representantes de outras categorias profissionais, na forma que a Lei  
estabelecer. 
Justificativa: 
Sendo o Tribunal de Contas da União órgão encarregado de apreciar as contas dos administradores 
da coisa pública, principalmente a aplicação dos recursos canalizados aos cofres públicos, advém 
dos contribuintes ou de empréstimos contraídos, que direta ou indiretamente toda a sociedade 
brasileira torna-se devedora, e por demais justo que essa mesma sociedade tenha assento no 
colegiado maior incumbindo de analisar e/ao aprovar as contas dos responsáveis por bens ou 
dinheiro públicos, através de seus diversos segmentos organizados.  
Para tanto a participação de profissionais da contabilidade nessa colenda corte de contas é de 
fundamental importância de vez que a temática das matérias ali examinadas – contas, é a essência 
de suas atribuições especificas e prerrogativas legais.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, em face da solução adotada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:18265 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao parágrafo 1o. do art. 145, do Projeto de Constituição:  
"§ 1o. - Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e  
impedimentos dos Ministros do Supremo Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com 
as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício." 
Justificativa: 
A supressão da locução “ressalvada a não vitaliciedade do exercício do mandato” é resultante do 
sugerido a propósito da letra “b”, do inciso II do art. 145. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, em face da solução adotada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:18268 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa do parágrafo 2o. do art. 145, do Projeto de Constituição:  
"§ 2o. - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores substituirão os Ministros em  
suas faltas e impedimentos, tendo as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos  
titulares." 
Justificativa: 
A nova redação proposta para o § 2º do art. 145 do Projeto visa corrigir duas improbidades: 

a) A construção gramatical dada ao texto anterior não faz sentido lógico, pois os Auditores só 
teriam “outras atribuições definidas em lei” quando estivessem em substituição, e, ainda, 
essas atribuições estariam relacionadas ao conteúdo jurídico das “garantias, prerrogativas e 
impedimentos;” 

b) É absurdo atribuir aos Auditores, permanentemente qualificados para exercer as funções de 
Ministros, a qualquer tempo e com todas as responsabilidades do cargo, as garantias, 
prerrogativas e impedimentos dos titulares (e. g, quanto às garantias: vitaliciedade, 
inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos), apenas quanto em substituição.  

Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, em face da solução adotada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:18269 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva a alínea "b" do inciso II do art. 145, do Projeto de Constituição:  
"b - um terço dentre Auditores, substitutos legais de Ministros, e membros do Ministério  
Público junto ao Tribunal de Contas, por estes indicados alternadamente em lista tríplice,  
segundo os critérios de antiguidade e de merecimento." 
Justificativa: 
Propõe-se substituir o vocábulo “ou” pelo vocábulo “e”, adequando a redação ao real espírito e 
conteúdo da regra que quer reservar um terço das vagas do TCU a Auditores, substituídos legais de 
Ministros, e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e não a uma dessas 
categorias com exclusão da outra.  
Além disso, propõe-se a correção do texto do Projeto, que continha impropriedades de redação.  
Parecer:   
   Tendo em vista a orientação adotada no substitutivo, o parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:18270 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao inciso II do art. 145, do Projeto de Constituição:  
"II - dois terços, escolhidos pelo Congresso Nacional, sendo:" 
Justificativa: 
Propõe-se a exclusão da expressão “com mandato de seis anos, não renovável“ visto que a 
disposição não se harmoniza com a tradição Constitucional no que tange à composição, nem com as 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 131  

 

regras a tanto atinentes constantes no Projeto. Além de se constituir em dispositivo dissonante com o 
sistema Constitucional vigente e proposto, faz quase, senão inviável, o preenchimento do terço 
reservado aos Auditores e membros do Ministério Público, posto serem estes detentores de cargos 
de provimento efetivo.  
Assumindo o mandato, tal resultaria na vacância dos cargos de provimento efetivo, aos quais não 
poderiam retornar uma vez findo o mandato.  
Além disso, o Tribunal de Contas, ao qual são outorgados os predicamentos da magistratura, teria 
duas espécies de juízes; uns investidos em cargos de natureza vitalícia; outros, em cargos de 
natureza, sem a estabilidade e segurança daqueles, desiquilibrando a própria harmonia que deve 
existir na composição de uma Corte de Contas, com relevantes funções no sistema jurídico que se 
propõe inaugurar.  
Parecer:   
   A solução adotada no substitutivo melhor se ajusta a um texto de constituição. Pela aprovação 
parcial. 
 
   
   EMENDA:18692 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do Art. 23 do Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, inverta-se a ordem dos Capítulos do Título VII, dando-se ao Capítulo I a redação que  
se segue e renumerando-se os artigos do Capítulo II.  
TÍTULO VII  
DAS FINANÇAS PÚBLICAS  
CAPÍTULO I  
DAS NORMAS GERAIS  
Dê-se ao Capítulo II, Título VII a seguinte redação:  
[...] 
CAPÍTULO III  
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL  
[...] 
Art. 156 - O Tribunal de Contas da União, composto de nove Ministros e com quadro próprio de  
pessoal, tem sede no Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional, cabendo-lhe  
privativamente:  
I - eleger seu Presidente e Vice-Presidente;  
II - organizar seus serviços provendo-lhes os cargos, na forma da lei;  
III - propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e a fixação dos  
respectivos vencimentos;  
IV - elaborar seu regimento interno.  
Parágrafo único - O Tribunal de Contas da União encaminhará, anualmente, ao Congresso  
Nacional, relatório de suas atividades.  
Art. 157 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros  
maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral reputação ilibada e notórios conhecimentos  
jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, nomeados pelo Presidente da  
República, após aprovação do Senado da República.  
Parágrafo único - Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e  
impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as  
vantagens integrais do cargo após dez anos de efetivo exercício.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema as 
aspiração sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados. 
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Parecer:   
   A Emenda apresentada pelos Nobres Constituintes contém aspectos que representam efetiva 
contribuição para o aperfeiçoamento do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização e 
que deverão ser incorporados aos nossos substitutivos.  
A supressão do disposto no artigo 285 do Projeto, contudo parece-nos conflitar com os pontos de 
vista expressos pela maioria dos Constituintes que examinaram a matéria em fases anteriores.  
Especificamente no tocante à "Seção II dos Orçamentos" , em que pese a efetiva colaboração de uns 
autores para o aprimoramento do Projeto, não podemos aprová-la por completo.  
Entendemos que a sistemática apresentada, entendida como orçamento bianual, não se coaduna 
com o entendimento da maioria dos Constituintes e poderá complicar o processo. 
Considerando entretanto, que vários dos dispositivos apresentados estão sendo aproveitados, 
entendemos que a Emenda está parcialmente  
aprovada. 
 
   
   EMENDA:19167 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   O artigo 145 passa a ser redigido da seguinte forma:  
Art. 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União e os Conselheiros dos Tribunais de Conta  
dos Estados serão escolhidos dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos de idade e de  
idoneidade moral, obedecidas as seguintes condições:  
I - As nomeações serão feitas através de ato da Mesa da Câmara dos Deputados e das Assembléias  
Legislativas;  
II - As indicações caberão aos sindicatos ou associações de classe dos Economistas,  
Administradores de Empresa, Ordem dos Advogados do Brasil, Engenheiros e Contadores.  
§ 1o. - O mandato dos Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas terá a  
duração de dois anos, permitindo-se uma recondução.  
§ 2o. - Os Ministros, ressalvada a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo após 
cinco anos de efetivo exercício.  
§ 3o. - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores, quando em substituição aos  
Ministros, em suas faltas ou impedimentos, têm as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos 
dos titulares. 
Justificativa: 
A transferência da responsabilidade da escolha dos Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas 
para as entidades de classe, além de altamente democrática, é uma decisão que inova, pois abre 
espaço para a escolha de novos integrantes, num processo transparente.  
Parecer:   
   Tendo em vista a orientação adotada no substitutivo, o parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:19209 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO PEROSA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 145  
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Inclua-se, depois da expressão "notórios conhecimentos" e antes da palavra "jurídicos", o  
vocábulo "contábeis". 
Justificativa: 
O Tribunal de Contas, como o nome esclarece, destina-se, basicamente, a tomar contas do que 
gerem dinheiros públicos. O instrumento fundamental para realizar esse objetivo é a contabilidade. 
Os conhecimentos contábeis são a alma da tomada de contas.  
O que não se entende é a razão de ser de o projeto da Constituição não ter incluído “conhecimentos 
contábeis”, no início da lista dos pré-requisitos culturais do art. 145. 
A discriminação contra a contabilidade configura “non sense”. Sob o ângulo do mérito porque sem 
contabilidade não há competência para realização da importante tarefa constitucional.  
Com vistas à classe dos profissionais da contabilidade a discriminação agrava mais, tornando-se 
menos aceitável. Esses profissionais realizam função pública relevante, controlando e calculando os 
tributos que a empresa paga aos três níveis de governo.  
A aprovação da emenda será a reparação da discriminação de todo incomparável com o espírito de 
justiça, que deve ser a alma da “Lex Legum”. 
Parecer:   
   Tendo em vista a orientação adotada no substitutivo, o parecer é pela rejeição. 
 
   
   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  
[...] 
SEÇÃO IX  
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL  
[...] 
Art. 83 - O Tribunal de Contas da União com sede no Distrito Federal e Jurisdição em todo o  
País, tem seu próprio quadro de pessoal, cabendo-lhe:  
I - eleger o presidente e demais titulares de sua direção;  
II - organizar seus serviços auxiliares e respectivos cargos;  
III - propor ao Legislativo a extinção e criação de cargos e fixação dos respectivos  
vencimentos;  
IV - elaborar seu Regimento Interno, definindo a própria competência e fixando normas  
para o exercício de suas atribuições;  
V - conceder licença e férias a seus membros e servidores e encaminhar ao Congresso Nacional,  
em cada ano, na forma e para os fins previstos em lei, relatório de suas atividades, referentes ao  
exercício anterior.  
§ 1o. - Os ministros do Tribunal de Contas da União são nomeados pelo Presidente do Congresso  
Nacional dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral reconhecida e  
reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de  
administração pública, obedecidas as seguintes condições:  
I - um terço indicado pelo Presidente da República com a aprovação do Senado;  
II - dois terços escolhidos pelo Congresso, com mandato de seis anos, não renovável, sendo:  
a) um terço dentre profissionais indicados por entidades representativas da sociedade civil,  
na forma da lei;  
b) um terço dentre auditores, substitutos legais de ministros ou membros do Ministério  
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Público, junto ao Tribunal de Contas, por este indicado, em lista tríplice, alternadamente,  
segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento.  
§ 2o. - Os Ministros, ressalvada a não vitaliciedade na hipótese de exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias prerrogativas e vencimentos dos Ministros do Superior Tribunal de  
Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo após cinco anos de exercício  
efetivo.  
§ 3o. - Além de outras atribuições legais, os Auditores, quando em substituição aos Ministros,  
em suas faltas ou impedimentos, têm as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos  
titulares.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:19445 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se no parágrafo 1o, do art. 145, a expressão "... cinco anos" pela expressão "... 
dez anos". 
Justificativa: 
Os abusos vem se concedendo em determinados Tribunais de Contas com a nomeação de cidadãos 
em idade avançada, que passam pouquíssimo tempo no cargo, e o fazem apenas para incorporar 
aos seus proventos de aposentadoria, avantajadas quantias do dinheiro público; e cinco anos é um 
prazo muito pequeno para que tal abuso possa ser corrigido.  
Parecer:   
   Tendo em vista a orientação adotada no substitutivo, o parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:19680 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 137, ao inciso III e ao § 1o. do art. 138, aos arts. 139 e 145, a seguinte redação:  
Art. 137 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e  
patrimonial da União será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelos  
sistemas de controle interno de cada Poder, quanto aos aspectos de eficácia, eficiência,  
economicidade, legalidade e legitimidade, na forma da lei.  
Art. 138 - .............................. 
III - a realização de fiscalização, investigações, e auditoria contábil, orçamentária,  
financeira, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração direta ou indireta do  
Legislativo, Executivo e Judiciário, inclusive Autarquias, empresas públicas, sociedades de  
economia mista e fundações públicas.  
§ 1o. - O Tribunal de Contas prestará à Câmara dos Deputados, ao Senado da República e às  
suas comissões as informações que lhe forem solicitadas sobre a fiscalização contábil,  
financeira e patrimonial e sobre os resultados das auditorias, inspeções e decisões, além de  
comparecer, por seus membros, a qualquer das casas, mediante convocação.  
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Art. 139 - O Tribunal de Contas, de ofício ou por determinação de qualquer das Casas do  
Congresso Nacional, de suas comissões ou por solicitação do Ministério Público ou das  
auditorias contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais, verificada a  
ilegalidade de qualquer despesa, ou ato suscetível de gerar despesa ou variação patrimonial, deverá:  
Art. 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros  
maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública,  
obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
Em todo o campo da fiscalização financeira e orçamentária, o aspecto contábil assume inegável 
relevância. Impõe-se, assim, que os dispositivos emendados consagrem menção à ciência contábil, 
aos conhecimentos contábeis e a fiscalização e auditorias contábeis.  
Parecer:   
   Consoante já salientamos em parecer a Emenda com idêntico propósito, é irrelevante para os 
objetivos a que se propõe o controle externo a realização de fiscalização meramente contábil.  
A auditoria contábil, ademais, já se encontra contemplada, implicitamente, no texto, eis que somente 
através dela se torna possível a realização das auditorias financeiras, orçamentária, operacional e 
patrimonial.  
De mais a mais, é oportuno relembrar que, historicamente o Senado Federal tem entendido que a 
enunciação, no texto constitucional, dos conhecimentos exigidos dos candidatos ao cargo de Ministro 
do Tribunal de Contas da União é apenas exemplificativa, bastando salientar, a propósito, que têm 
sido aprovadas indicações de engenheiros, generais, etc., para compor o colegiado daquela Corte.  
Nosso parecer, assim, é pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:20132 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 145 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros  
maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos contábeis e jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública,  
obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
Acatando sugestão que nos foi encaminhada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do 
Paraná, estamos propondo a inclusão da expressão “contábeis”, de forma a corrigir o esquecimento, 
não só fundamental, como incondicional, de que um Ministro do Tribunal de Contas, tenha notável 
saber contábil, uma vez que aquela corte, destina-se a fiscalização financeira da União.  
Parecer:   
   A formulação do dispositivo adotada no substitutivo segue a praxe das diversas constituintes 
brasileiras.  
Pelo acolhimento parcial. 
 
   
   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  
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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 IX  
Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial  
[...] 
Art. 62 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Congresso Nacional,  
para um mandato de 10 (dez) anos, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de  
idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros  
ou de administração pública.  
§ 1o. - Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e  
impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as  
vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício.  
§ 2o. - A vitaliciedade garantida no parágrafo anterior cessará para o Ministro que vier a exercer 
mandato eletivo.  
Art. 63 - O Legislativo, o Executivo e o Judiciário manterão, de forma integrada, sistema  
de controle interno de suas contas.  
Parágrafo único - Os responsáveis pelo controle interno, enviarão, semestralmente,  
relatórios detalhados e documentados de suas atividades, sem prejuízo de, ao tomarem  
conhecimento de qualquer irregularidade ou abuso, darem ciência ao Tribunal de Contas, sob pena 
de responsabilidade solidária.  
Art. 64 - As normas pelas quais serão exercidos os controles externo e interno, a  
competência, o procedimento e as penalidades, serão fixados em lei, que se aplicará também à  
organização e funcionamento dos Tribunais de Contas estaduais e municipais. 
Justificativa: 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apesentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição.  
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico.” 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE O 

   EMENDA:20918 APROVADA 
Fase:    
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   O § 1o. do art. 106 e seus incisos passam a ter a seguinte redação, aumentando-se o § 4o:  
"§ 1o. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros maiores  
de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios conhecimentos  
jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as seguintes  
condições:  
I - um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado da República; e  
II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, sendo:  
a) 2 dentre os Auditores indicados pelo Tribunal em lista tríplice, alternadamente,  
segundo os critérios de antiguidade e merecimento;  
b) os demais, com mandato de 6 anos, não renovável.  
§ 4o. Os Auditores, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, têm as mesmas  
garantias e impedimentos dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais." 
Justificativa: 
A participação dos Auditores, que são os juízes substitutos dos Ministros, na composição da Corte é 
um ato de justiça, a exemplo do que já ocorre com os Auditores da Justiça Militar.  
Os projetos anteriores da Comissão Temática e da Comissão de Sistematização consagraram essa 
conquista e lhes deram 1/3 da composição, juntamente com o M.P. 
Agora o que se pretende é que apenas 2 (dois) dos 9 Ministros da Corte sejam escolhidos dentre os 
Auditores para a composição do TCU.  
Os Auditores são bacharéis que se submetem a concurso de provas e títulos e contribuem com a sua 
experiência e tirocínio para manter a coerência e o prestígio do Tribunal.  
Sua ascensão é um prêmio ao mérito e à antiguidade e constitui uma justa promoção em sua 
carreira, valorizando e dignificando a função pública.  
O § 4º se justifica pois ao magistrado do 1º grau também, devem ser atribuídas as garantias para que 
exerçam sua judicatura com independência.  
Parecer:   
   O conteúdo da presente Emenda efetivamente aprimora o texto do substitutivo, daí nosso parecer 
pela sua aprovação. 
 
   
   EMENDA:21406 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   O Art. 106 passa a vigorar com a seguinte redação;  
Art. 106 - O Tribunal de contas da União compõe-se de nove Ministros, tendo sede no  
Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, tendo jurisdição em todo território nacional,  
cabendo-lhe:  
I - elaborar seu regimento interno  
II - eleger seu Presidente e Vice-Presidente; e  
III - exercer, no que couber, as atribuições contidas no art. 138.  
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos pelo Presidente da  
República dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação  
ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração  
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pública e terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão se aposentar após cinco anos de  
efetivo exercício.  
§ 2o. - O auditores, quando substituindo Ministros, têm as mesmas garantias e impedimentos  
dos titulares. 
Justificativa: 
Primeiramente o texto do projeto não fixa o número de ministros o que é fundamental. Em segundo 
lugar propõe uma não vitaliciedade o que me parece algo muito perigoso. Para a segurança do 
julgamento é preciso que o julgador esteja imune a injunções outras sejam políticas ou não que 
possam interferir no ato de julgar.  
Parecer:   
   Data vênia do ilustre Autor, a prerrogativa da escolha dos Ministros do Tribunal de Contas apenas 
pelo Presidente da República é idéia que não conta com o apoio, até agora, da maioria dos membros 
da Comissão.  
Ao contrário, a idéia prevalente é de que o Congresso Nacional, como órgão máximo do sistema de 
controle externo, participe diretamente do processo de seleção dos Ministros, ainda que em parte.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:21694 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se, no artigo 106, a seguinte redação ao parágrafo 1o.:  
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União e os Conselheiros dos Tribunais de Contas  
dos Estados serão escolhidos dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos de idade e de  
idoneidade moral, obedecidas as seguintes condições:  
I - As nomeações serão feitas através de ato da Mesa da Câmara dos Deputados, para um mandato  
de dois anos de duração, permitindo-se uma recondução.  
II - As indicações caberão aos sindicatos ou associações de classe dos Economistas,  
Administradores de Empresa, Ordem dos Advogados do Brasil, Engenheiros e Contadores.  
III - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores, quando em substituição aos  
Ministros, em suas faltas ou impedimentos, têm as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos 
dos titulares. 
Justificativa: 
A transferência da responsabilidade da escolha dos Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas 
para as entidades de classe, além de altamente democrática, é uma decisão que inova, pois abre 
espaço para a escolha de novos integrantes, num processo transparente.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Quanto aos conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, o assunto é da 
competência das respectivas Assembléias. As demais propostas são invioláveis. 
 
   
   EMENDA:22052 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao art. 106 do Projeto o seguinte parágrafo:  
§ 4o. Os auditores, quando no exercício das demais atribuições de magistratura de contas,  
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terão as mesmas garantias, vencimentos e impedimentos dos membros dos Tribunais Regionais  
Federais. 
Justificativa: 
Os Auditores são os juízes permanentes do Tribunal de Contas que têm por missão Relatar os 
processos que são distribuídos entre eles e os Ministros titulares.  
Mesmo quando não estão substituindo os Ministros, estão ao lado deles relatando e fazendo 
propostas de decisões que constituem inequivocante atos de judicatura.  
Por isso é necessário que mesmo nesta situação e, especialmente nelas, estejam protegidos pelas 
garantias tradicionais da magistratura. Se quando substituem são equiparados aos Ministros, quando 
executam as atribuições de sua judicatura, sem substituírem, devem, por hierarquia ser equiparados 
aos juízes dos Tribunais Federais Regionais.  
Parecer:   
   A emenda pretende atribuir aos Auditores - substitutos dos Ministros - garantias constitucionais para 
maior segurança de suas atuações, porque, efetivamente, mesmo quando não substituindo os 
titulares, têm eles o encargo de relatar processos em plenário permanentemente.  
De qualquer modo, a idéia, lamentavelmente, ainda não encontrou aceitação perante a maioria dos 
membros da Comissão, daí porque o parecer é pela rejeição da proposição. 
 
   
   EMENDA:22053 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Art. 106 - ..................................  
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros maiores  
de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos  
jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as seguintes  
condições:  
I - um terço indicado pelo Presidente da República, comprovação do Senado da República;  
II - um terço dentre Auditores, indicados pelo Tribunal, em lista tríplice, alternadamente,  
segundo os critérios de antiguidade e merecimento;  
III - um terço escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, não renovável.  
§ 2o. - ....................................  
§ 4o. Os Auditores, quando no exercício das demais atribuições da judicatura têm os mesmos  
impedimentos, vencimentos e garantias dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Justificativa: 
A participação dos Auditores, que são os juízes substitutos dos Ministros, na composição da Corte é 
um ato de justiça, a exemplo do que já ocorre com os Auditores da Justiça Militar.  
Os projetos anteriores da Comissão Temática e da Comissão de Sistematização consagraram essa 
conquista e lhes deram 1/3 da composição, juntamente com o M.P. 
Agora o que se pretende é que apenas 2 (dois) dos 9 Ministros da Corte sejam escolhidos dentre os 
Auditores para a composição do TCU.  
Os Auditores são bacharéis que se submetem a concurso de provas e títulos e contribuem com a sua 
experiência e tirocínio para manter a coerência e o prestigio do Tribunal.  
Sua ascensão é um prêmio ao mérito e à antiguidade e constitui uma justa promoção em sua 
carreira, valorizando e dignificando a função pública.  
O § 4º se justifica pois ao magistrado do 1º grau também, devem ser atribuídas as garantias para que 
exerçam sua judicatura com independência.  
Parecer:   
   Um terço para ascensão dos Auditores é número muito elevado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22073 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 106, § 1o.  
Inclua-se no § 1o., do artigo 106, do Substitutivo do Relator, após União e antes de  
serão, a expressão:  
"em número de onze" 
Justificativa: 
O Substitutivo do Relator determina o número de Ministros do Supremo Tribunal Federal (artigo 147), 
do Superior Tribunal de Justiça (artigo) 150, dos Tribunais Regionais Federais (artigo 153), do 
Tribunal Superior do Trabalho (artigo 157, § 1º), do Tribunal Superior Eleitoral (artigo 164) e do 
Superior Tribunal Militar (artigo 169). No entanto, silencia quanto ao número de Ministros do Tribunal 
de Contas da União. Ora, pelo texto do Substitutivo (artigo 106, § 2º) os Ministros deste Tribunal 
estão equiparados aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Logo, estendemos que o número de 
Ministros do Superior Tribunal de Contas da União. Logo, entendemos que o número de Ministros do 
Tribunal de Contas da União deve estar expresso na Constituição. 
Propõe-se o número de onze Ministros em razão do assoberbamento de trabalho do Tribunal de 
Contas da União, que além de fiscalizar a administração direta, tem a obrigação de verificar as contas 
das empesas públicas, de economia mista e fundações, enfim, toda a administração da coisa pública.  
Parecer:   
   O conteúdo da presente Emenda efetivamente aprimora o texto do substitutivo, daí nosso parecer 
pela sua aprovação. 
 
   
   EMENDA:22209 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do Art. 106 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"§ 3o. - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores substituem os Ministros em  
suas faltas ou ausências e têm os mesmos impedimentos, garantias e vencimentos dos Juízes  
dos Tribunais Regionais Federais." 
Justificativa: 
As salvaguardas constitucionais deferidas a ocupante de funções judicantes é menos um privilégio da 
pessoa e mais uma garantia aos cidadãos, pela segurança com que os julgadores podem 
desempenhar suas atribuições. 
Esta prerrogativa tanto mais se justifica, quando se trata de pessoas que valerão pelo regular 
emprego dos dinheiros públicos.  
Se aos Ministros são deferidos os predicamentos dos Ministros do Superior Tribunal der Justiça, aos 
Auditores – Substitutos legais dos Ministros – devem ser conferidas idênticas garantias, porém em 
perfeita homologia, isto é, com os Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Parecer:   
   A Emenda pretende atribuir aos Auditores - substitutos dos Ministros - garantias constitucionais 
para segurança de suas atuações, porque, na verdade, mesmo quando não estão substituindo os 
titulares, têm eles o encargo do relato em plenário de processos que lhes foram distribuídos.  
De qualquer modo, a idéia, lamentavelmente, não encontrou, ainda, receptividade entre a maioria dos 
membros da Comissão, por isso que nosso parecer é pela rejeição da proposição. 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 141  

 

   
   EMENDA:22210 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dêem-se aos §§ 1o. e 3o. do Art. 106, do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"§ 1o. - ....................................  
I - ........................................  
II - dois terços escolhidos pelo Congresso  
Nacional, sendo:  
a) dois dentre os Auditores, segundo os critérios de antiguidade e merecimento,  
alternadamente;  
b) os demais, com mandato, de seis anos, não renovável.  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores substituem os Ministros em  
suas faltas ou ausências e têm os mesmos impedimentos, garantias e vencimentos dos Juízes  
dos Tribunais Regionais Federais." 
Justificativa: 
Já que a Constituinte pretende fortalecer o Tribunal de Contas, dando-lhe uma nova composição, 
nada mais justo e oportuno do que deferir-se aos Auditores a possibilidade de ascenderem ao cargo 
de Ministro, ainda que um percentual mínimo.  
Esta proposta guarda ainda perfeita conformidade com o disposto no artigo 169 do Substitutivo, que 
prevê a ascensão dos Auditores ao Superior Tribunal Militar. 
As salvaguardas constitucionais deferidas a ocupantes de funções judicantes é menos privilégio da 
pessoa e mais uma garantia aos cidadãos, pela segurança com que os julgadores podem 
desempenhar suas atribuições.  
Esta prerrogativa tanto mais se justifica, quando se trata de pessoas que valerão pelo regular 
emprego dos dinheiros públicos.  
Se aos Ministros são deferidos os procedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aos 
Auditores – Substitutos legais dos Ministros – devem ser conferidas idênticas garantias, porém em 
perfeita homologia, isto é, com os juízes dos Tribunais Regionais Federais.  
Parecer:   
   Conquanto louvável, a iniciativa do ilustre Autor não encontrou receptividade, até a presente fase, 
da maioria dos membros da Comissão, daí que o parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22212 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-Se ao § 1o. do art. 106 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"§ 1o. - ....................................  
I - ........................................  
II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, sendo:  
a) dois dentre os Auditores, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente:  
b) os demais, com mandato de seis anos, renovável. 
Justificativa: 
Já que a Constituinte pretende fortalecer o Tribunal de Contas, dando-lhe uma nova composição, 
nada mais justo e oportuno do que deferir-se aos Auditores a possibilidade de ascenderem ao cargo 
de Ministro, ainda que num percentual mínimo.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 142  

 

Esta proposta guarda ainda perfeita conformidade com o dispositivo no artigo 169 do Substitutivo, 
que prevê a ascensão dos Auditores ao Superior Tribunal Militar.  
Parecer:   
   Conquanto louvável, a iniciativa do ilustre Autor não encontrou receptividade, até a presente fase, 
da maioria dos membros da Comissão, daí que o parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22217 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Inclua-se no § 1o., do art. 106, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização,  
conhecimentos contábeis que passará a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros maiores  
de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios conhecimentos  
jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros, ou de administração pública, obedecidas as seguintes  
condições: 
Justificativa: 
A missão principal dos Ministros do Tribunal de Contas é a de verificar contas, que é prerrogativa do 
Bacharel em Ciências Contábeis.  
Essa emenda visa explicitar a necessidade de ter o nomeado para Ministro do Tribunal de Contas, 
notórios conhecimentos de uma das profissões que envolvem a missão de tomada de contas, 
inegavelmente, além dos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, também os 
Contábeis.  
Parecer:   
   O Legislativo tem entendido ser meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos 
exigidos para o exercício do cargo de Ministro, tanto que até contadores já foram selecionados para o 
importante mister.  
Não há nenhum desdouro para a Contabilidade não figurar no dispositivo em questão. Apenas 
preferimos seguir a praxe, no particular, do Direito Constitucional brasileiro.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22359 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 106  
Acrescente-se ao § 2o. do Art. 106 do Substituto do Relator, ao Projeto de Constituição,  
o vocábulo "voluntariamente", ficando do parágrafo assim redigido:  
Art. 106 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. Os Ministros, ressalvada a não vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se voluntariamente com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
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Sendo do parágrafo é altamente moralizador entretanto, ressente de precisão para caracterizar à 
aposentadoria voluntária, não alcançando assim a aposentadoria por invalidez, que o texto do Projeto 
Constitucional consagra com vencimentos integral para Magistrado.  
Parecer:   
   A redação do Substitutivo parece peremptória no sentido de que somente com o mínimo de cinco 
anos de exercício no cargo é que se dá a aposentadoria com vencimentos integrais.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22427 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 103, aos incisos IV e VII do art. 104, ao § 1o. do art. 106 e ao  
inciso II do art. 107 a seguinte redação:  
Art. 103 - A fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial  
da União, quanto aos aspectos de legalidade legitimidade, eficácia, eficiência e  
economicidade, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelos  
sistemas de controle interno do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, na forma da lei.  
..................................................  
Art. 104 - ..................................  
IV - realizar inspeções e auditorias de natureza financeira, orçamentária, contábil,  
operacional e patrimonial, inclusive quando requeridas pelo Ministério Público junto ao  
Tribunal, nas unidades administrativas do Legislativo, Executivo e Judiciário e demais  
entidades referidas no item II;  
..................................................  
VII - Prestar as informações que lhe forem solicitadas por deliberação da Câmara Federal ou  
do Senado da República e por iniciativa da Comissão mista ou técnica interessada, sobre a  
fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial e, ainda, sobre  
resultados de autorias e inspeções realizadas;  
..................................................  
Art. 106 ........................................  
§ 1o. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros maiores  
de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos  
jurídicos, econômicos, financeiros, contábeis ou de administração pública, obedecidas as seguintes  
condições:  
..................................................  
Art. 107 - ..................................  
..................................................  
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da  
gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial nos órgãos e entidades da  
administração federal, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito  
privado; 
Justificativa: 
Em todo o campo da fiscalização financeira e orçamentária, o aspecto contábil é decisivo, assumindo 
inegável relevância. Impõe-se, assim, que os dispositivos emendados consagrem a referência à 
ciência contábil, aos valiosos conhecimentos contábeis e à fiscalização e auditoria contábeis.  
Parecer:   
   Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo propósito, é irrelevante para os 
objetivos a que se propõe o controle externo a realização de fiscalização meramente contábil. 
Interessa, isto sim, o exame da gestão de cada órgão da administração pública sob os aspectos 
financeiro, orçamentário e patrimonial, como prevê o Substitutivo.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:22440 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O § 1o. do ART. 106 - SEÇÃO IX - DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, 
OPERACIONAL  
E PATRIMONIAL, passa a ter a seguinte redação:  
"Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos pelo Congresso Nacional, dentre  
brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública. 
Justificativa: 
Sendo o Tribunal de Contas da União um órgão auxiliar do Poder Legislativo, entendo caber a esta, 
com exclusividade o dever de indicar os seus membros.  
Parecer:   
   A escolha dos Ministros do TCU por apenas um dos Poderes da União é idéia que não logrou 
aprovação da maioria dos membros da Comissão, pelo menos até agora.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22442 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o item I, do § 1o. do Art. 106 -  
SEÇÃO IX DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL. 
Justificativa: 
Não se pode admitir que, num regime onde deve prevalecer a austeridade sob todos os aspectos, 
possa o Chefe do Poder Executivo nomear aqueles que detenham o poder de julgar as suas contas.  
No nosso entender, por princípio curial, todos os membros do Tribunal de Contas devem ser 
escolhidos pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A idéia da escolha de todos os Ministros do TCU pelo Congresso Nacional ainda não logrou 
aceitação por parte da maioria dos membros da Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23332 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa no Título V, Capítulo I,  
Seção IX - Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial, §§ 1o., itens I e II, 
2o. e 3o. do art. 106.  
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Leia-se:  
"Art. 106 - .............................. 
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente da República,  
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral e notórios conhecimentos  
jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, e terão os mesmos direitos,  
garantias, prerrogativas, vencimentos, vantagens e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal 
de Justiça.  
§ 2o. - A composição do Tribunal de Contas da União será de nove Ministros, com aprovação do  
Senado Federal, sendo:  
a) sete escolhidos pelo Presidente da República, e  
b) dois escolhidos pelo Tribunal, alternadamente, dentre auditores e Membros do  
Ministério Público junto ao mesmo Tribunal, segundo os critérios, em ambos os casos, de  
antiguidade e merecimento.  
§ 3o. - Os Auditores do Tribunal de Contas da União, quando não substituindo Ministro, têm as  
mesmas garantias, impedimentos e vencimentos dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais". 
Justificativa: 
Acena-se com esta Emenda uma possível solução de composição do TCU que concilia um número 
apreciável de sugestões já oferecidas no curso de tramitação do esboço constitucional, quer nas 
Subcomissões e Comissões Temáticas. É de se ressaltar na Emenda ora oferecida a conveniência 
da participação de Auditor e Representante do Ministério Público junto ao mesmo Tribunal na 
composição de seu Corpo Deliberativo, o que já vem ocorrendo, com regular frequência, ao longo dos 
anos.  
De outra parte é de consignar na Lei Maior que os Auditores, substitutos de Ministros do TCU, 
tenham assegurado as garantias dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Parecer:   
   Conquanto louvável, a iniciativa do ilustre Autor não encontrou receptividade, até a presente fase, 
da maioria dos membros da Comissão, daí que o parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23440 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se no Art. 106, § 2o. da Seção IX:  
"Art. 106 ........................ 
§ 1º...........................  
§ 2º - os ministros, ressalvada a não vitaliciedade na hipótese do exercício do mandato,  
terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos ministros do  
Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo após 10  
(dez) anos de efetivo exercício". 
Justificativa: 
Embora tenhamos que reconhecer que quando chega um renomado brasileiro ao cargo de Ministro 
do Superior Tribunal de Justiça, já tenha o mesmo emprestado seu talento em outras esferas, 
consideramos muito curto o prazo de 5 (cinco) anos para sua aposentadoria. Existindo a idade limite 
para apresentar-se, em muitos casos, a inteligência, o saber deste brasileiro, sempre será muito 
importante, quando mais tempo permanecer no efetivo exercício do seu trabalho.  
Parecer:   
   Dez anos é muito tempo para a hipótese.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23757 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimam-se do inciso II, do § 1o, do artigo 106, as expressões "com mandato de seis anos, não  
renovável." 
Justificativa: 
O exercício das atribuições de ministro do Tribunal de Contas exige o caráter permanente do 
provimento.  
Parecer:   
   O caráter permanente ao exercício de todos os cargos de Ministro do TCU é idéia que não 
encontrou receptividade junto à maioria dos membros da Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24293 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO ALVES (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título V - Capítulo I - Seção IX - da fiscalização financeira, orçamentária, operacional  
e patrimonial - artigos 103 a 108  
Substituam-se os artigos 103 a 108 pelos seguintes:  
Seção  
Da fiscalização financeira, orçamentária e tomada de contas  
Art. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde,  
gerencie ou, por qualquer forma, administre dinheiros, bens e valores públicos.  
Art. A fiscalização financeira e orçamentária será exercida pelo Congresso Nacional, com o  
auxílio do Tribunal de Contas da União, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle  
interno de cada Poder.  
Art. As decisões do Tribunal de Contas da União de que resulte imputação de débito ou multa  
terão eficácia de sentença e constituir-se-ão em título executivo.  
Art. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal,  
tem jurisdição em todo o País.  
§ 1o. Cabe ao Tribunal de Contas:  
a) eleger seu Presidente e demais titulares de sua direção,  
b) organizar seus serviços auxiliares, provendo-lhe os cargos, na forma da lei;  
c) propor ao Legislativo a extinção e a criação de cargos e a fixação dos respectivos  
vencimentos;  
d) elaborar seu Regimento Interno e nele definir sua competência e as normas para o  
exercício de suas atribuições; e  
e) conceder licença e férias aos seus membros e servidores que lhe forem diretamente  
subordinados.  
§ 2o. O Tribunal de Contas encaminhará ao Congresso Nacional, em cada ano, relatório de suas  
atividades referentes ao exercício anterior.  
Art. O Presidente da República, após aprovação pelo Congresso Nacional, nomeará os  
Ministros do Tribunal de Contas da União, escolhidos entre brasileiros maiores de trinta e  
cinco anos, de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídico, econômicos, financeiros  
ou de administração pública, sendo dois deles Auditores do Tribunal que preencham os mesmos  
requisitos e tenham mais de cinco anos no exercício do cargo.  
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Parágrafo único. Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, remuneração e  
impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos.  
Art. O Tribunal de Contas da União dará parecer prévio, em sessenta dias sobre as contas  
do Chefe do Governo, que as encaminhará, anualmente, até 31 de março do exercício  
subsequente. A inobservância deste prazo será comunicada ao Congresso Nacional.  
Art. As normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, à organização e  
fiscalização dos Tribunais e Contas dos Estados e do Distrito Federal e dos Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios.  
Art. O Tribunal de Contas da União terá sua composição, organização, funcionamento e  
atribuições, além do previsto nesta Constituição, determinadas por lei complementar. 
Justificativa: 
É importante que a Seção relativa à Fiscalização adote a nomenclatura tradicional e não acrescente 
termos novos pois a cada detalhe adicionado ocorre-se o risco de se deixar de fora aspectos que 
poderiam ser igualmente importantes. Entendemos ainda que se deve nominar apenas a “Tomada de 
Contas” que é termo tradicional em nosso sistema e completar claramente o entendimento.  
Procuramos ainda cancelar o excesso de detalhes encontrado também no decorrer desta Seção, no 
Projeto apresentado pelo ilustre Relator, ao longo dos seus inúmeros artigos e parágrafos, de 
maneira a lhe dar uma forma mais lógica e sucinta, deixando para a legislação complementar as 
normas que lhe devem ser peculiares.  
Parecer:   
   Com o devido apreço ao ilustre Subscritor da Emenda, o texto do Substitutivo, concernente aos 
arts. 103 a 108, está muito mais adequadamente disciplinado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24452 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO  
Acrescente-se ao § 1o. do art. 106 o termo: contábeis.  
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros maiores  
de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios conhecimentos  
contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as seguintes  
condições:  
I - ........................................ 
Justificativa: 
Considerando que o exame de contas é função privativa de Contador e considerando que as 
formações profissionais de juristas, de economistas, de financistas e administradores nem sempre 
lhes são condições de executar auditagens na área da contabilidade pública, o artigo poder ser 
enriquecendo com a figura do principal que é o Contador. 
Parecer:   
   O artigo 145 do Substitutivo não cogita da escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da União.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24531 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Acrescenta-se ao final do CAPUT do § 1o. do Art. 106 a seguinte expressão:  
"Respeitadas as situações constituídas": 
Justificativa: 
A Emenda pretende evitar lesão à situação dos atuais Ministros definida pela ordem Constitucional 
presente e futura.  
Parecer:   
   O contexto do Substitutivo não altera a situação dos atuais Ministros.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24532 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao CAPUT do art. 106, a seguinte redação:  
Art. 106 - O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, tem jurisdição em todo País. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva emprestar autonomia orçamentária, financeira e administrativa de molde 
a assegurar a independência na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência constitucional 
lhe é deferida.  
Parecer:   
   A idéia preconizada pelo ilustre Autor já se encontra atendida no contexto do Substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:24533 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 2o, do art. 106, a seguinte expressão: "direitos e vantagens",  
ficando o parágrafo assim redigido:  
§ 2o. Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a inclusão das expressões “direitos e vantagens”, assegurar na sua plenitude a 
igualdade dos Ministros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 
Parecer:   
   A idéia preconizada pela emenda colide com a opinião da maioria dos membros da Comissão, pelo 
menos até agora, daí que nosso parecer é pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:24548 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do INCISO I do § 1o. do Art. 106:  
I - um terço indicado pelo Primeiro Ministro, com aprovação do Senado Federal, e, mandato de  
seis anos, não renovável. 
Justificativa: 
A redação existente no substitutivo não dizia qual era a duração do mandato. Neste particular 
repetimos o estabelecimento no inciso II e por isonomia indicamos as mesmas condições dos 
escolhidos pelo Congresso Nacional, mandato de seis anos não renovável.  
Alteramos, ainda, a indicação passando-a do Presidente da República para indicação do Primeiro 
Ministro por entendermos que cabe a este prover todos os cargos públicos federais.  
Parecer:   
   A idéia central da maioria dos membros da Comissão, até agora, é que nem todos os Ministros 
sejam permanentes.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24562 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se aos dispositivos adiante mencionados a seguinte redação:  
Art. 103 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União  
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle  
interno de cada Poder, quanto aos aspectos de eficácia, eficiência, economicidade, legalidade e  
legitimidade, na forma da lei.  
Art. 104. ..................................  
IV - a realização de fiscalização, investigações, inspeções e auditoria contábil,  
orçamentária, financeira, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da  
administração direta ou indireta do Legislativo, Executivo e Judiciário, inclusive autarquias,  
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas;  
VII - O Tribunal de Contas prestará à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e as suas  
comissões as informações que forem solicitadas sobre a fiscalização contábil, financeira,  
orçamentária e patrimonial, e sobre os resultados das auditorias, inspeções e decisões, além de  
comparecer, por seus membros, a qualquer das Casas, mediante convocação.  
............................................  
Art. 105. ..................................  
§ 3o. A Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional, por proposta de qualquer  
congressista, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União a realização de auditoria  
específica, em matéria de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e  
patrimonial.  
Art. 106. ..................................  
§ 1o. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do Congresso  
Nacional, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação  
ilibada e notórios conhecimentos contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros ou de  
administração pública, obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
Ao tratar da fiscalização financeira, orçamentária operacional e patrimonial, no Substitutivo, o Relator 
incidiu em lapso ao omitir as expressões “contábil” e “contábeis” nos dispositivos emendados.  
A auditoria é termo caracteristicamente vinculado à contabilidade e o Tribunal de Contas dela se 
socorre precipuamente para fins de tomada de contas.  
A fiscalização e a auditoria contábil não podem, pois apartar-se da financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial inseridas no texto dos artigos referidos.  
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Ademais, a omissão involuntária do Relator terminaria por levar o contabilista a uma situação de 
“capitais diminutio”, não pretendia, pois sempre se reconheceu, nesse campo, o indispensável 
trabalho técnico e profissional em contabilidade.  
Compete à Comissão de Sistematização, como bem frisou o ilustre Relator na apresentação do 
Anteprojeto, suprir as omissões Constatadas nos trabalhos das Comissões Temáticas.  
Nossa proposta tem, pois, esse objetivo corrigir um lapso de redação para dar aos dispositivos a 
adequação requerida por matéria de tal importância.  
Parecer:   
   Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo propósito, é irrelevante para os 
objetivos a que se propõe o controle externo a realização de fiscalização meramente contábil. 
Interessa, isto sim, o exame da gestão de cada órgão da administração pública sob os aspectos 
financeiro, orçamentário e patrimonial, como prevê o Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24570 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do art. 106 § 2o.  
Dê-se a seguinte redação:  
§ 2o. - Os Ministros dos Tribunais de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas,  
vencimentos, vantagens e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e  
somente poderão aposentar-se com a vantagem do cargo após 5 anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
Aceita-se a magistratura temporária desde que para todos os Tribunais e não apenas ocasional para 
o Tribunal de Contas.  
Parecer:   
   A vitaliciedade para todos os cargos de Ministro do TCU é idéia que não logrou aceitação, até o 
presente momento, da maioria dos membros da Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24643 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: § 1o. do art. 106.  
Dê-se ao § 1o. do art. 106, supressos os seus incisos, a seguinte redação:  
Art. 106 ....................................  
§ 1o. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos pelo Congresso Nacional,  
para mandato não renovável, com a duração de cada legislatura, dentre brasileiros maiores de trinta 
e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos,  
econômicos, financeiros ou de administração pública. 
Justificativa: 
O que não se coaduna com a condição de órgão auxiliar do Legislativo é a vitaliciedade dos Ministros 
do Tribunal de Contas, que determina a sua completa independência.  
Não há razão plausível para consagrar-se um hibridismo na composição da Corte, nem é razoável 
que o mandato dos Ministros extrapole a duração de uma legislatura, porque estão investidos da 
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confiança de um Congresso com formação política que pode mudar na sua aprovação, com outro 
enfoque na vigilância que deve exercer dobre as ações do Executivo, como é peculiar à contingencia 
política.  
Acreditamos que o mandato por delegação do Legislativo é a melhor forma de levar a Corte de 
Contas a tornar-se um instrumento efetivo de vigilância das ações governamentais, segundo os 
legítimos interesses do delegante, a que originariamente pertence o poder fiscalizador. 
Parecer:   
   A escolha dos Ministros do TCU por apenas um dos Poderes da União é idéia que não logrou 
aprovação da maioria dos membros da Comissão, pelo menos até agora.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24784 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMEND MODIFICATIVA  
O inciso II, do § 1o. do art. 106, com a supressão da parte final que diz "com mandato de  
seis anos, não renovável" passará a ter a seguinte redação:  
"II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional". 
Justificativa: 
A escolha diretamente pelo Congresso Nacional assegura a independência dos Ministros do Tribunal 
de Contas face ao Poder Executivo.  
A vitaliciedade é, porém, condição indispensável, como o é em relação ao Poder Judiciário, para que 
exerça sua função com a segurança e a garantia necessárias.  
Parecer:   
   A prerrogativa da vitaliciedade para todos os Ministros do TCU não encontrou aceitação, até o 
momento, por parte da maioria dos membros da Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25280 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda ao § 1o. do Art. 106  
Inclua-se entre a expressão "notórios conhecimentos" e a palavra "jurídicos", a palavra "contábeis". 
Justificativa: 
O Tribunal de Contas, como o nome esclarece, destina-se, basicamente, a tomar contas dos que 
gerem dinheiros públicos. O instrumento fundamental para realizar esse objetivo é a contabilidade. 
Os conhecimentos contábeis são a alma da tomada de contas.  
Assim, não se justifica tenha sido omitida referência a “conhecimentos contábeis”, na lista dos 
requisitos do § 1º do art. 106. 
É sabido que sem contabilidade não há competência para realização da importante tarefa 
constitucional. Os profissionais de contabilidade realizam função pública relevante, pois controlam e 
calculam os tributos que são pagos ao Município, ao Estado e à União.  
Parecer:   
   O Legislativo tem entendido ser meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos 
exigidos para o exercício do cargo de Ministro, tanto que até contadores já foram selecionados para o 
importante mister.  
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Não há nenhum desdouro para a Contabilidade não figurar no dispositivo em questão. Apenas 
preferimos seguir a praxe, no particular, do Direito Constitucional brasileiro.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25606 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação do §, do art. 106, pela seguinte:  
Art. 106 - ..................................  
§ 1o. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros natos,  
maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as  
seguintes condições: 
Justificativa: 
As funções exercidas por esses Ministros são por demais relevantes e só o devem por brasileiros 
natos, como é da tradição do Direito Constitucional brasileiro. 
Parecer:   
   A idéia preconizada pela emenda colide com a opinião da maioria dos membros da Comissão, pelo 
menos até agora, daí que nosso parecer é pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:25743 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   O parágrafo 1o. do art. 106 e seus incisos passam a ter a seguinte redação, aumentando-se  
o § 4o.:  
§ 1o. - Os ministros do Tribunal de Contas da União, serão escolhidos dentre brasileiros maiores  
de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios conhecimentos  
jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as seguintes  
condições:  
I - um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado da República; e  
II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, sendo:  
a) 2 dentre os Auditores indicados pelo Tribunal em lista tríplice, alternadamente,  
segundo os critérios de antiguidade e merecimento;  
b) os demais, com mandato de 6 anos, não renovável.  
§ 4o. - Os auditores, quando no exercício das demais atribuições da judicatura têm as mesmas  
garantias e impedimentos dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Justificativa: 
A participação dos Auditores, que são os juízes substitutos dos Ministros, na composição da Corte é 
um ato de justiça, a exemplo do que já ocorre com os Auditores da Justiça Militar.  
Os projetos anteriores da Comissão Temática e da Comissão de Sistematização consagraram essa 
conquista e lhes deram 1/3 da composição, juntamente com o M.P. 
Agora o que se pretende é que apenas 2 (dois) dos 9 Ministros da Corte sejam escolhidos dentre os 
Auditores para a composição do TCU.  
Os Auditores são bacharéis que se submetem a concurso de provas e títulos e contribuem com a sua 
experiência e tirocínio para manter a coerência e o prestigio do Tribunal.  
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Sua ascensão é um prêmio ao mérito e à antiguidade e constitui uma justa promoção em sua 
carreira, valorizando e dignificando a função pública.  
O § 4º se justifica pois ao magistrado do 1º grau também, devem ser atribuídas as garantias para que 
exerçam sua judicatura com independência.  
Parecer:   
   O pretendido na Emenda está, com diferente redação, atendido pelo Substitutivo. Pela aprovação 
parcial. 
 
   
   EMENDA:26002 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 106, § 1o., II e § 2o.  
Dê-se ao inciso II do § 1o. do art. 106, a redação abaixo:  
Art. 106. ............................. 
§ 1o. ................................... 
I - ....................................... 
II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional;  
Ao parágrafo 2o. do art. 106 dê-se a redação que segue:  
§ 2o. - Os Ministros, ressalvada a não vitaliciedade, terão as mesmas garantias,  
prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e  
somente poderão aposentar-se com as vantagens ao cargo após cinco anos de efetivo exercício. 
Justificativa: 
A presente emenda tem a finalidade de adequar os dispositivos a que se refere a outra emenda desta 
Constituinte. 
Parecer:   
   A prerrogativa da vitaliciedade para todos os Ministros do TCU não encontrou aceitação, até o 
momento, por parte da maioria dos membros da Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26019 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 106, § 1o.  
Dê-se ao § 1o. do art. 106 a seguinte redação:  
Art. 106. - ................................  
............................................  
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhido para cumprir mandato de seis  
anos, não renovável, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de  
reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de  
administração pública, obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
Não vemos por que conceder vitaliciedade a uma parte dos Ministros e a outra não. Não vemos 
qualquer justificativa para essa discriminação que, em nosso entendimento, em nada contribui para 
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aprimoramento do trabalho dos Ministros do Tribunal de Contas da União. Pelo contrário. Deve 
contribuir para acomodação daqueles beneficiados com a vitaliciedade.  
Como somos contraídos à vitaliciedade, preferimos que o mandato de seis anos, não renovável, se 
estenda a todos as condições de escolha dos Ministros do TCU.  
Outra emenda de nossa autoria trata da adaptação das demais disposições pertinentes à matéria da 
presente emenda.  
Parecer:   
   A idéia preconizada pela emenda colide com a opinião da maioria dos membros da Comissão, pelo 
menos até agora, daí que nosso parecer é pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:26046 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Ao § 1o. do art. 106  
Inclua-se entre a expressão "notórios conhecimento" e a palavra "jurídicos", a palavra  
"contábeis". 
Justificativa: 
O Tribunal de Contas, como o nome esclarece, destina-se, basicamente, a tomar contas do que 
gerem dinheiros públicos. O instrumento fundamental para realizar esse objetivo é a contabilidade. 
Os conhecimentos contábeis são a alma da tomada de contas.  
O que não se entende é a razão de ser de o projeto da Constituição não ter incluído “conhecimentos 
contábeis”, no início da lista dos pré-requisitos culturais do art. 145. 
A discriminação contra a contabilidade configura “non sense”. Sob o ângulo do mérito porque sem 
contabilidade não há competência para realização da importante tarefa constitucional.  
Com vistas à classe dos profissionais da contabilidade a discriminação agrava mais, tornando-se 
menos aceitável. Esses profissionais realizam função pública relevante, controlando e calculando os 
tributos que a empresa paga aos três níveis de governo.  
A aprovação da emenda será a reparação da discriminação de todo incomparável com o espirito de 
justiça, que deve ser a alma da “Lex Legum”. 
Parecer:   
   O Legislativo tem entendido ser meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos 
exigidos para o exercício do cargo de Ministro, tanto que até contadores já foram selecionados para o 
importante mister.  
Não há nenhum desdouro para a Contabilidade não figurar no dispositivo em questão. Apenas 
preferimos seguir a praxe, no particular, do Direito Constitucional brasileiro.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26231 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Art. 106 - ......................... 
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros maiores  
de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos  
jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as seguintes  
condições:  
I - um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado da República;  
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II - um terço dentre Auditores, indicados pelo Tribunal, em lista tríplice, alternadamente,  
segundo os critérios de antiguidade e merecimento;  
III - um terço escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, não renovável.  
§ 2o. .............................. 
§ 4o. - Os Auditores, quando no exercício das demais atribuições da judicatura têm os mesmos  
impedimentos, vencimentos e garantias dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Justificativa: 
A participação dos Auditores, que são os juízes substitutos dos Ministros, na composição da Corte é 
um ato de justiça, a exemplo do que já ocorre com os Auditores da Justiça Militar.  
Os projetos anteriores da Comissão Temática e da Comissão de Sistematização consagraram essa 
conquista e lhes deram 1/3 da composição, justamente com o M.P. 
Agora o que se pretende é que apenas 3 (três) dos 9 Ministros da Corte sejam escolhidos dentre os 
Auditores para a composição do TCU.  
Os Auditores são bacharéis que se submeteram a concurso de provas e títulos e contribuem com a 
sua experiência e tirocínio para manter a coerência e o prestigio do Tribunal.  
Sua ascensão é um prêmio ao mérito e à antiguidade e constitui uma justa promoção em sua 
carreira, valorizando e dignificando a função pública.  
O § 4º se justifica pois ao magistrado do 1º grau também, devem ser atribuídas as garantias para que 
exerçam sua judicatura com independência.  
Parecer:   
   Um terço para ascensão dos Auditores é número muito elevado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26271 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   § 1o. e incisos do Art. 106 do Projeto passam a ter a seguinte redação, acrescendo-se o § 4o.:  
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros maiores  
de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos  
jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração Pública, obedecidas as seguintes  
condições:  
I - um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado da República;  
II - Dois dentre Auditores, indicados pelo Tribunal, em lista tríplice, alternadamente,  
segundo os critérios de antiguidade e merecimento;  
III - Os demais escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, não renovável.  
§ 2o. - ................................. 
§ 3o. - ................................ 
§ 4o. - Os Auditores, quando no exercício das demais atribuições de judicatura têm os mesmos  
impedimentos, vencimentos e garantias dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Justificativa: 
A participação dos Auditores, que são os juízes substitutos dos Ministros, na composição da Corte é 
um ato de justiça, a exemplo do que já ocorre com os Auditores da Justiça Militar.  
Os projetos anteriores da Comissão Temática e da Comissão de Sistematização consagraram essa 
conquista e lhes deram 1/3 da composição, juntamente com o M.P. 
Agora o que se pretende é que apenas 2 (dois) dos 9 Ministros da Corte sejam escolhidos dentre os 
Auditores para a composição do TCU.  
Os Auditores são bacharéis que se submetem a concurso de provas e títulos e contribuem com a sua 
experiência e tirocínio para manter a coerência e o prestigio do Tribunal.  
Sua ascensão é um prêmio ao mérito e à antiguidade e constitui uma justa promoção em sua 
carreira, valorizando e dignificando a função pública.  
O § 4º se justifica pois ao magistrado do 1º grau também, devem ser atribuídas as garantias para que 
exerçam sua judicatura com independência.  
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Parecer:   
   O conteúdo da presente Emenda efetivamente aprimora o texto do substitutivo, daí nosso parecer 
pela sua aprovação. 
 
   
   EMENDA:26272 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 106  
Acrescente-se ao art. 106 do Projeto do Relator da Comissão de Sistematização o seguinte  
parágrafo:  
Art. 106 - .............................. 
§ 4o. - Os auditores, quando no exercício das demais atribuições de magistratura de contas,  
terão as mesmas garantias, vencimentos e impedimentos dos membros dos Tribunais Regionais  
Federais. 
Justificativa: 
Os Auditores são os juízes permanentes do Tribunal de Contas que têm por missão Relatar os 
processos que são distribuídos entre eles e os Ministros titulares.  
Mesmo quando não estão substituindo os Ministros, estão ao lado deles relatando e fazendo 
propostas de decisões que constituem inequivocante atos de judicatura.  
Por isso é necessário que mesmo nesta situação e, especialmente nelas, estejam protegidos pelas 
garantias tradicionais da magistratura. Se quando substituem são equiparados aos Ministros, quando 
executam as atribuições de sua judicatura, sem substituírem, devem, por hierarquia ser equiparados 
aos juízes dos Tribunais Federais Regionais.  
Parecer:   
   A Emenda pretende atribuir aos Auditores - substitutos dos Ministros - garantias constitucionais 
para maior segurança do desempenho de suas atribuições, porque, efetivamente, mesmo quando 
não substituindo os titulares, têm eles o encargo de relatar processos em plenário permanentemente.  
De todo modo, a idéia, conquanto louvável, ainda não encontrou aceitação perante a maioria dos 
membros da Comissão, daí porque o parecer é pela rejeição da proposição. 
 
   
   EMENDA:26465 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 106 do Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização a seguinte  
redação:  
"Art. 106 - ........................... 
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas, em número de onze, serão escolhidos dentre  
brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as  
seguintes condições": 
Justificativa: 
Em todos os outros Tribunais há fixação máxima e mínima do número de Ministros, conforme se vê 
nos artigos 147, 150, 153, 157, 164 e 169. 
Não há razão para se excluir o Tribunal de Contas da fixação do número máximo de seus 
Conselheiros. 
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Parecer:   
   É da tradição do Direito Constitucional brasileiro a não-fixação do número de Ministros do TCU, que 
preferimos manter.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26476 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II do § 1o. do artigo 106 do Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
"Art. 106 - ................................. 
§ 1o. - ...................................... 
II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional": 
Justificativa: 
Aceita-se a magistratura temporária desde que para todos os Tribunais e não apenas ocasional para 
o Tribunal de Contas.  
Parecer:   
   A prerrogativa da vitaliciedade para todos os Ministros do TCU não encontrou aceitação, até o 
momento, por parte da maioria dos membros da Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   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  
[...] 
SECÃO IX  
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL  
[...] 
Art. 144. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, tem jurisdição em todo país.  
§ 1o. Cabe ao Tribunal de Contas da União:  
a) eleger seu Presidente e demais titulares de sua direção;  
b) organizar seus serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos, na forma da lei;  
c) propor ao Legislativo a extinção e a criação de cargos e a fixação dos respectivos  
vencimentos;  
d) elaborar seu Regimento Interno e nele definir sua competência e as normas para o  
exercício de suas atribuições;  
e) conceder licença e férias aos seus membros e servidores que lhe forem diretamente  
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subordinados.  
§ 2o. O Tribunal de Contas da união encaminhará ao Congresso Nacional, em cada ano,  
na forma e para os fins previstos em lei, relatório de suas atividades referentes ao  
exercício anterior.  
Art. 145. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros  
maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as  
seguintes condições:  
I - um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal;  
II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, não renovável,  
sendo:  
a) um terço dentre profissionais indicados por entidades representativas da sociedade civil,  
na forma que a lei estabelecer; e  
b) um terço dentre Auditores, substitutos legais de Ministros, ou membros do Ministério  
Público, junto ao Tribunal de Contas da União por este indicado, em lista tríplice, alternadamente  
segundo critérios de antiguidade e de merecimento.  
§ 1o. Os Ministros, ressalvada a não-vitaliciedade na hipótese do exercício de  
mandato, terão as mesmas garantias prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo após 
cinco anos de efetivo exercício.  
§ 2o. Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores, quando em substituição aos  
Ministros, em suas faltas ou impedimentos, têm as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos 
dos titulares.  
[...] 
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:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e em essência consideradas pelo 
Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:27491 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao § 1o. do art. 106 do Substitutivo do relator  
Dê-se ao § 1o. do art. 106, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 106 - ........................... 
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros maiores  
de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos  
jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as seguintes  
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condições:  
I - um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado da República;  
II - dois dentre Auditores, indicados pelo Tribunal, em lista tríplice, alternadamente,  
segundo os critérios de antiguidade e merecimento;  
III - os demais escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, não renovável.  
§ 2o. - ................................... 
§ 3o. –................................... 
Justificativa: 
A participação dos Auditores, que são os juízes substitutos dos Ministros, na composição da Corte é 
um ato de justiça, a exemplo do que já ocorre com os Auditores da Justiça Militar.  
Os projetos anteriores da Comissão Temática e da Comissão de Sistematização consagraram essa 
conquista e lhes deram 1/3 da composição, juntamente com o M.P. 
Agora o que se pretende é que apenas 2 (dois) dos 9 Ministros da Corte sejam escolhidos dentre os 
Auditores para a composição do TCU.  
Os Auditores são bacharéis que se submetem a concurso de provas e títulos e contribuem com a sua 
experiência e tirocínio para manter a coerência e o prestigio do Tribunal.  
Sua ascensão é um prêmio ao mérito e à antiguidade e constitui uma justa promoção em sua 
carreira, valorizando e dignificando a função pública.  
O § 4º se justifica pois ao magistrado do 1º grau também, devem ser atribuídas as garantias para que 
exerçam sua judicatura com independência.  
Parecer:   
   O conteúdo da presente Emenda efetivamente aprimora o texto do substitutivo, daí nosso parecer 
pela sua aprovação. 
 
   
   EMENDA:27492 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao art. 106 do Projeto o seguinte parágrafo:  
§ 4o. - Os auditores, quando no exercício das demais atribuições de magistratura de contas,  
terão as mesmas garantias, vencimentos e impedimentos dos membros dos Tribunais 
Regionais Federais. 
Justificativa: 
Os Auditores são os juízes permanentes do Tribunal de Contas que têm por missão Relatar os 
processos que são distribuídos entre eles e os Ministros titulares.  
Mesmo quando não estão substituindo os Ministros, estão ao lado deles relatando e fazendo 
propostas de decisões que constituem inequivocante atos de judicatura.  
Por isso é necessário que mesmo nesta situação e, especialmente nelas, estejam protegidos pelas 
garantias tradicionais da magistratura. Se quando substituem são equiparados aos Ministros, quando 
executam as atribuições de sua judicatura, sem substituírem, devem, por hierarquia ser equiparados 
aos juízes dos Tribunais Federais Regionais.  
Parecer:   
   A Emenda pretende atribuir aos Auditores - substitutos dos Ministros - garantias constitucionais 
para maior segurança do desempenho de suas atribuições, porque, efetivamente, mesmo quando 
não substituindo os titulares, têm eles o encargo de relatar processos em plenário permanentemente.  
De todo modo, a idéia, conquanto louvável, ainda não encontrou aceitação perante a maioria dos 
membros da Comissão, daí porque o parecer é pela rejeição da proposição. 
 
   
   EMENDA:27944 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Ao § 1o, do Art. 106  
Inclua-se entre a expressão "notórios conhecimentos" e a palavra "jurídicos", a palavra  
"contábeis." 
Justificativa: 
O Tribunal de Contas, como o nome esclarece, destina-se, basicamente, a tomar contas do que 
gerem dinheiros públicos. O instrumento fundamental para realizar esse objetivo é a contabilidade. 
Os conhecimentos contábeis são a alma da tomada de contas.  
O que não se entende é a razão de ser de o projeto da Constituição não ter incluído “conhecimentos 
contábeis”, no início da lista dos pré-requisitos culturais do art. 145. 
A discriminação contra a contabilidade configura “non sense”. Sob o ângulo do mérito porque sem 
contabilidade não há competência para realização da importante tarefa constitucional.  
Com vistas à classe dos profissionais da contabilidade a discriminação agrava mais, tornando-se 
menos aceitável. Esses profissionais realizam função pública relevante, controlando e calculando os 
tributos que a empresa paga aos três níveis de governo.  
A aprovação da emenda será a reparação da discriminação de todo incomparável com o espirito de 
justiça, que deve ser a alma da “Lex Legum”. 
Parecer:   
   A emenda pretende atender, única e exclusivamente, a interesses de uma categoria profissional. 
Deve ser rejeitada. 
 
   
   EMENDA:28009 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao item I do § 1o., do art. 106, a seguinte expressão final. "que serão vitalícios". 
Justificativa: 
É preciso definir o mandato dos Ministros do T.C.U indicados pelo Presidente da República face 
àqueles que serão escolhidos pelo Congresso, cujo mandato é de seis anos.  
A índole do artigo leva-me a supor que se trata de mandato vitalício.  
Parecer:   
   O texto não carece de mais explicitação, no particular.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28017 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Inclua-se, no § 1o. do art. 106, entre as palavras econômicos e financeiros a seguinte:  
"contábeis". 
Justificativa: 
Trata-se de uma omissão imperdoável eis que o T.C.U irá lidar, de modo substancial, com aspectos 
contábeis na verificação das contas que lhe são submetidas. 
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Parecer:   
   O Legislativo tem entendido ser meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos 
exigidos para o exercício do cargo de Ministro, tanto que até contadores já foram selecionados para o 
importante mister.  
Não há nenhum desdouro para a Contabilidade não figurar no dispositivo em questão. Apenas 
preferimos seguir a praxe, no particular, do Direito Constitucional brasileiro.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28037 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   § 1o. e incisos do Art. 106 do Projeto passam a ter a seguinte redação, acrescendo-se o § 4o.:  
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros maiores  
de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos  
jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as seguintes  
condições:  
I - um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado da República;  
II - Dois dentre Auditores, indicados pelo Tribunal, em lista tríplice, alternadamente,  
segundo os critérios de antiguidade e merecimento;  
III - Os demais escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, não renovável.  
§ 2o. - ................................ 
§ 3o. - ................................ 
§ 4o. - Os Auditores, quando no exercício das demais atribuições de judicatura têm os mesmos  
impedimentos, vencimentos e garantias dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Justificativa: 
A participação dos Auditores, que são os juízes substitutos dos Ministros, na composição da Corte é 
um ato de justiça, a exemplo do que já ocorre com os Auditores da Justiça Militar.  
Os projetos anteriores da Comissão Temática e da Comissão de Sistematização consagraram essa 
conquista e lhes deram 1/3 da composição, juntamente com o M.P. 
Agora o que se pretende é que apenas 2 (dois) dos 9 Ministros da Corte sejam escolhidos dentre os 
Auditores para a composição do TCU.  
Os Auditores são bacharéis que se submetem a concurso de provas e títulos e contribuem com a sua 
experiência e tirocínio para manter a coerência e o prestigio do Tribunal.  
Sua ascensão é um prêmio ao mérito e à antiguidade e constitui uma justa promoção em sua 
carreira, valorizando e dignificando a função pública.  
O § 4º se justifica pois ao magistrado do 1º grau também, devem ser atribuídas as garantias para que 
exerçam sua judicatura com independência.  
Parecer:   
   O conteúdo da presente Emenda efetivamente aprimora o texto do substitutivo, daí nosso parecer 
pela sua aprovação. 
 
   
   EMENDA:28120 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA - SUPRESSIVA  
no Título V, Capítulo I, Seção IX - Da Fiscalização Financeira, Orçamentaria,  
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Operacional e Patrimonial, §§ 1o., Itens I e II, 2o. e 3o. do Art. 106:  
Leia-se:  
Art. 106 - ................................. 
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente da República,  
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral e notórios conhecimentos  
jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, e terão os mesmos direitos,  
garantias, prerrogativas, vencimentos, vantagens e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal 
de Justiça.  
I - A composição do Tribunal de Contas da União obedecerá ao seguinte critério:  
a) dois Ministros, escolhidos pelo Tribunal de Contas da União, com aprovação do Congresso  
Nacional, alternadamente, dentre Auditores e Membros do Ministério Público junto ao mesmo  
Tribunal, segundo os critérios, em ambos os casos, de antiguidade e merecimento.  
b) os demais Ministros, após aprovada a escolha pelo Congresso Nacional, com indicação alternada 
deste e do Presidente da República.  
§ 2o. - Os Auditores do Tribunal de Contas da União, quando não substituindo Ministro, têm as  
mesmas garantias, impedimentos e vencimentos dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais.  
§ 3o. - Suprimido. 
Justificativa: 
Acena-se com esta emenda uma possível solução de composição do TCU que concilia um número 
apreciável de sugestões já oferecidas no curso de tramitação do esboço constitucional, quer nas 
Subcomissões e Comissões Temáticas. É de se ressaltar na Emenda ora oferecida a conveniência 
da participação de Auditor e Representante do Ministério Público junto ao mesmo Tribunal na 
composição de seu Corpo Deliberativo, o que já vem ocorrendo, com regular frequência, ao longo dos 
anos. 
De outra parte, é de se consignar na Lei Maior que os Auditores, substitutos de Ministros do TCU, 
tenham assegurado as garantias dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Suprime-se o § 3º, do art. 106 do Substitutivo, uma vez que já está regulada a matéria na redação ora 
oferecida. 
Parecer:   
   Conquanto louvável, a iniciativa do ilustre Autor não encontrou receptividade, até a presente fase, 
da maioria dos membros da Comissão, daí que o parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28502 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 106 do Projeto- de  
Constituição.  
Acrescente-se ao art. 106 do Projeto de Constituição o seguinte § 4o.:  
"Art. 106 ............................. 
§ 4o. - Aplica-se ao Tribunal de Contas, no que couber, o disposto no art. 144 e seus §§ 1o. e 2o." 
Justificativa: 
Pretende-se, com a emenda, assegurar aos Tribunais de Contas a mesma autonomia administrativa 
e financeira conferida pelo Projeto ao Judiciário e ao Ministério Público. Com efeito, sem autonomia 
financeira não se pode esperar uma boa atuação dos Tribunais de Contas que ficam a mercê do 
Poder Executivo, o qual, especialmente quando estiver dirigindo por administrador corrupto, de certo 
não se interessará pela eficácia desses órgãos e procura, como fiscalizado, atar as mãos do fiscal. 
Impõe-se, portanto, a medida proposta.  
Parecer:   
   A matéria já está atendida em outras disposições do Substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:28597 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Dê-se ao § 1o. do Art. 106 a seguinte redação, suprimindo-se os seus incisos:  
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos pelo Congresso Nacional  
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, reputação ilibada e notórios  
conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, para um mandato de  
seis anos, não renovável. 
Justificativa: 
O Tribunal de Conas da União é um órgão ancilar do Congresso Nacional. Os seus membros devem 
ser escolhidos exclusivamente, portanto, pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A escolha dos Ministros do TCU por apenas um dos Poderes da União é idéia que não logrou 
aprovação da maioria dos membros da Comissão, pelo menos até agora.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29656 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 106 - § 1o.  
Inclua-se, entre a expressão "notórios conhecimentos" e o termo "jurídicos," a palavra  
"contábeis":  
Art. 106. ..................................  
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros  
maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração  
pública, obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
O Tribunal de Contas, como o nome expressa, destina-se, essencialmente, a verificar as contas dos 
que gerem dinheiros públicos e o instrumento fundamental para realizar esse objetivo é a 
contabilidade.  
Os conhecimentos contábeis são a alma da tomada de contas. A omissão do pré-requisito 
“conhecimentos contábeis”, portanto, é imperdoável.  
Parecer:   
   O Legislativo tem entendido ser meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos 
exigidos para o exercício do cargo de Ministro, tanto que até contadores já foram selecionados para o 
importante mister.  
Não há nenhum desdouro para a Contabilidade não figurar no dispositivo em questão. Apenas 
preferimos seguir a praxe, no particular, do Direito Constitucional brasileiro.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30032 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Poder Legislativo  
[...] 
Seção IX  
Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial  
[...] 
Art. . O Tribunal de Contas da União tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e  
jurisdição em todo o Território nacional, cabendo-lhe elaborar o seu Regimento e praticar os atos de  
sua economia interna, conforme os demais Tribunais Superiores do País.  
Parágrafo único. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, em número de nove, terão iguais  
garantais, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos membros do Tribunal Superior de  
Justiça e serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros natos maiores de  
trinta e cinco anos, de idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos  
jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as seguintes  
condições:  
a) um terço de sua livre escolha, com aprovação do Senado Federal;  
b) dois terços escolhidos dentre os indicados em lista tríplice organizada, alternativamente,  
pelo Congresso Nacional, vedada a inclusão de congressistas, e pelo Tribunal de Contas da União,  
sendo a este último constituída, necessariamente, ora por Auditores do próprio Tribunal ora por  
Membros do Ministério Público junto a ele. 
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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:30301 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 106 do Projeto de Constituição o seguinte dispositivo:  
Art. O Tribunal de Contas é composto por 12 ministros, que terão um mandato de seis anos,  
vedada a recondução:  
Parágrafo Único: A renovação dos membros do Tribunal far-se-á por um terço a cada dois anos. 
Justificativa: 
O dispositivo visa fixar o número de ministros do TCU uma vez que não constou do Projeto de 
Constituição.  
Parecer:   
   A opção é pelo número de 11 Ministros. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30630 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 106, § 2o.,  
Dê-se ao § 2o., a seguinte redação:  
§ 2o. - Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e  
impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente após cinco anos de efetivo  
exercício no cargo, poderão aposentar-se, hipótese em que terão proventos proporcionais a todo e  
qualquer tempo de serviço público. 
Justificativa: 
O texto permite que os Ministros “indicados” pelo Presidente da República possam aposentar-se “com 
as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício”, e nega essa prerrogativa aos Ministros 
“escolhidos pelo Congresso” não obstante atribuir a estes “mandato de seis anos”.  
O texto emendado se refere aos Ministros do Tribunal de Contas da União.  
Parecer:   
   A vitaliciedade para todos os cargos de Ministro do TCU é idéia que não logrou aceitação, até o 
presente momento, da maioria dos membros da Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30648 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dê-se ao Art. 106 do Substitutivo a seguinte redação: "Art. 106: O Tribunal de Contas da União,  
composto de onze Ministros, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, tem  
jurisdição em todo o Território Nacional, cabendo-lhe: 
Justificativa: 
Há necessidade de que o texto constitucional fixe o número de Ministros do Tribunal de Contas da 
União, a exemplo do que ocorre com os demais Tribunais. A medida, além de necessária, é 
altamente moralizadora, evitando que os Estados fixem número de Conselheiros na composição dos 
Tribunais de Contas Estaduais – superior ao da União.  
Parecer:   
   É da tradição do Direito Constitucional brasileiro a não- fixação do número de Ministros do TCU, 
que preferimos manter.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30766 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 106.  
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Parágrafo Primeiro, do artigo 106, do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, passa a ter a seguinte 
redação:  
Art. 106 - ............................. 
§ 1o. - Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros  
maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública,  
obedecidas as seguintes condições:  
I - .................................. 
II –................................. 
Justificativa: 
Considerando que o exame de contas é função privativa de Contador e considerando que as 
formações profissionais de juristas, de economistas, de financistas e administradores nem sempre 
lhes dão condições de executar auditagens na área da CONTABILIDADE, o artigo pode ser 
enriquecido com a figura do principal que é o Contador, visto que, nessa Colenda Corte de Contas é 
de fundamental importância de vez que a temática das matérias ali examinadas - CONTAS, é a 
essência de suas atribuições especificas e prerrogativas legais.  
Parecer:   
   O Legislativo tem entendido ser meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos 
exigidos para o exercício do cargo de Ministro, tanto que até contadores já foram selecionados para o 
importante mister.  
Não há nenhum desdouro para a Contabilidade não figurar no dispositivo em questão. Apenas 
preferimos seguir a praxe, no particular, do Direito Constitucional brasileiro.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30785 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Parágrafo 1o., do Art. 106  
Inclua-se entre a expressão "notórios conhecimentos" e a palavra "jurídicos", a palavra "contábeis". 
Justificativa: 
Visa a presente emenda enriquecer o enunciado do texto, adequando-o, assim, a precisão do 
pensamento do Legislador-Constituinte, e abrir, ainda, um leque para incluir no original uma antiga e 
justa aspiração da classe contábil.  
Parecer:   
   O Legislativo tem entendido ser meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos 
exigidos para o exercício do cargo de Ministro, tanto que até contadores já foram selecionados para o 
importante mister.  
Não há nenhum desdouro para a Contabilidade não figurar no dispositivo em questão. Apenas 
preferimos seguir a praxe, no particular, do Direito Constitucional brasileiro.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31111 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Dispositivo Emendado: Art. 106 do Projeto Constituição/Substitutivo.  
Acrescente-se ao Dispositivo Emendado um parágrafo 4o. com a seguinte redação:  
"§ 4o. - A escolha de que tratam os incisos I e II do § 1o., necessariamente, recairá sobre um  
quinto dos Auditores substitutos de Ministros, organizados em carreira e sujeitos ao mesmo regime  
jurídico destes". 
Justificativa: 
É salutar que um quinto dos Ministros do Egrégio Tribunal de Contas da União sejam escolhidos 
entre os auditores, substituídos dos Ministros, visto que assim, a Suprema Corte de Contas do País, 
poderá contar em seu quadro de Ministros, com profissionais experientes, conhecedores da 
instituição e dos problemas que lhes são afetos. 
Por simetria, certamente, o preceito veiculado por esta emenda, encontrará guarida no texto das 
Constituições Estaduais, para que os princípios Federativos, também em relação as Cortes de 
Contas, sejam solidificadores como quer a Nação.  
Parecer:   
   Conquanto louvável, a iniciativa do ilustre Autor não encontrou receptividade, até a presente fase, 
da maioria dos membros da Comissão, daí que o parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31129 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO SOUTO (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA AO § 1o. DO ART. 106  
Inclua-se entre a expressão "notórios conhecimentos" e a palavra "jurídicos", a palavra "contábeis". 
Justificativa: 
O Tribunal de Contas, como o nome esclarece, destina-se, basicamente, a tomar contas do que 
gerem dinheiros públicos. O instrumento fundamental para realizar esse objetivo é a contabilidade. 
Os conhecimentos contábeis são a alma da tomada de contas.  
O que não se entende é a razão de ser de o projeto da Constituição não ter incluído “conhecimentos 
contábeis”, no início da lista dos pré-requisitos culturais do art. 145. 
A discriminação contra a contabilidade configura “non sense”. Sob o ângulo do mérito porque sem 
contabilidade não há competência para realização da importante tarefa constitucional.  
Com vistas à classe dos profissionais da contabilidade a discriminação agrava mais, tornando-se 
menos aceitável. Esses profissionais realizam função pública relevante, controlando e calculando os 
tributos que a empresa paga aos três níveis de governo.  
A aprovação da emenda será a reparação da discriminação de todo incomparável com o espirito de 
justiça, que deve ser a alma da “Lex Legum”. 
Parecer:   
   O Legislativo tem entendido ser meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos 
exigidos para o exercício do cargo de Ministro, tanto que até contadores já foram selecionados para o 
importante mister.  
Não há nenhum desdouro para a Contabilidade não figurar no dispositivo em questão. Apenas 
preferimos seguir a praxe, no particular, do Direito Constitucional brasileiro.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31455 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
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Texto:   
   Dê-se ao Art. 106 do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 106 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros  
maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios  
conhecimentos contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública,  
obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
Acatando sugestão que nos foi encaminhada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do 
Paraná, estamos propondo a inclusão da expressão “contábeis”, de forma a corrigir o esquecimento, 
não só fundamental, como incondicional, de que um Ministro do Tribunal de Conas, tenha notável 
saber contábil, uma vez que aquela corte, destina-se a fiscalização financeira da União.  
Parecer:   
   A Emenda visa a incluir entre os requisitos para a habilitação ao cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas da União o notório conhecimento de contabilidade. Não nos parece adequada a exigência, 
porquanto a matéria contábil, embora inerente ao exame das contas governamentais, é feito pelas 
auditorias do Tribunal.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31615 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 106, incisos I e II do § 1o.  
Suprimam-se os incisos I e II do § 1o.  
Ficam suprimidos os incisos I e II do § 1o. do art. 106. 
Justificativa: 
A supressão ora proposta resulta de duas emendas já formuladas a artigos anteriores, no sentido de 
que a escolha dos Ministros do Tribunal de Conas da União seja submetida apenas a aprovação pelo 
Senado Federal e não pelo Congresso Nacional.  
Desta forma, neste passo, queremos apenas melhor adequar a matéria ao que já propusemos 
anteriormente.  
Parecer:   
   A idéia da escolha de uma parte dos Ministros do TCU pelo Congresso Nacional está arraigada, até 
o momento, perante a maioria dos membros da Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32139 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Art. 106 - ..................................  
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros maiores  
de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos  
jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as seguintes  
condições:  
I - um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado da República;  
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II - um terço dentre Auditores, indicados Tribunal, em lista tríplice, alternadamente,  
segundo os critérios de antiguidade e merecimento;  
III - um terço escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de seis anos, renovável.  
§ 2o. - .....................................  
§ 3o. - .....................................  
§ 4o. - Os Auditores, quando no exercício das demais atribuições da judicatura têm os mesmos  
impedimentos, vencimentos e garantias dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Justificativa: 
A participação dos Auditores, que são os juízes substitutos dos Ministros, na composição da Corte é 
um ato de justiça, a exemplo do que já ocorre com os Auditores da Justiça Militar.  
Os projetos anteriores da Comissão Temática e da Comissão de Sistematização consagraram essa 
conquista e lhes deram 1/3 da composição, juntamente com o M.P. 
Agora o que se pretende é que apenas 2 (dois) dos 9 Ministros da Corte sejam escolhidos dentre os 
Auditores para a composição do TCU.  
Os Auditores são bacharéis que se submetem a concurso de provas e títulos e contribuem com a sua 
experiência e tirocínio para manter a coerência e o prestigio do Tribunal.  
Sua ascensão é um prêmio ao mérito e à antiguidade e constitui uma justa promoção em sua 
carreira, valorizando e dignificando a função pública.  
O § 4º se justifica pois ao magistrado do 1º grau também, devem ser atribuídas as garantias para que 
exerçam sua judicatura com independência.  
Parecer:   
   Um terço para ascensão dos Auditores é número muito elevado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32877 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO BOUCHARDET (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título V  
Capítulo I - Seção IX  
Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial  
Substitua-se os incisos do § 1o. do art. 106 pelo seguinte:  
Art. 106 - .............................. 
§ 1o. - .................................. 
I - dois Ministros, escolhidos pelo Tribunal de Contas da União, com aprovação do Congresso  
Nacional, alternadamente, dentre Auditores e membros do Ministério Público junto ao mesmo  
Tribunal, segundo os critérios, em ambos os casos, de antiguidade e merecimento;  
II - os demais Ministros, após comprovada a escolha pelo Congresso Nacional, com indicação  
alternada deste e do Presidente da República. 
Justificativa: 
Para um órgão auxiliar do Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União deve ter composição 
variada e dependente de várias fontes de indicação, porque assim representaria com maior rigor a 
sociedade. 
Parecer:   
   Conquanto louvável, a iniciativa do ilustre Autor não encontrou receptividade, até a presente fase, 
da maioria dos membros da Comissão, daí que o parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32879 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO BOUCHARDET (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título V  
Capítulo I - Seção IX  
Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art. 106.  
"Art. 106 - ................................. 
§ - Os Auditores do Tribunal de Contas da União, têm as mesmas garantias, impedimentos e  
vencimentos dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Justificativa: 
A Emenda visa fazer justiça aos auditores que tendo a substituição encerrada, perderiam as garantias 
previstas no Projeto de Constituição, quando retornassem ao exercício de suas próprias funções.  
Como exercem as mesmas funções dos Ministros, os auditores, devem gozar dos mesmos direitos e 
garantias.  
Parecer:   
   A Emenda pretende atribuir aos Auditores - substitutos dos Ministros - garantias constitucionais 
para segurança de suas atuações, porque, na verdade, mesmo quando não estão substituindo os 
titulares, têm eles o encargo do relato em plenário de processos que lhes foram distribuídos.  
De qualquer modo, a idéia, lamentavelmente, não encontrou, ainda, receptividade entre a maioria dos 
membros da Comissão, por isso que nosso parecer é pela rejeição da proposição. 
 
   
   EMENDA:33199 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 106 do Substitutivo a seguinte redação:  
" § 1o. - Os Ministros serão eleitos pelo Congresso Nacional, através da manifestação de  
dois terços de seus representantes:  
I - O registro dos candidatos far-se-á pelos Partidos Políticos, junto à Mesa Diretora do  
Congresso Nacional. Havendo vários candidatos, os dois primeiros colocados no primeiro escrutínio  
disputarão a indicação para o cargo, em uma segunda votação.  
II - Os candidatos deverão ter idade mínima de trinta e cinco anos e máxima de sessenta e  
cinco anos, diploma universitário compatível com as funções que irão desempenhar, bem como 
notória e ilibada reputação.  
III - O mandato do eleito será de cinco anos, podendo o mesmo candidatar-se à reeleição.  
IV - As normas aqui expressas deverão ser respeitadas tanto no âmbito estadual como no  
âmbito municipal.  
V - Essas disposições começarão a ser aplicadas na medida em que surgirem vagas nesses  
Tribunais, em decorrência de aposentadoria ou morte de seus titulares. 
Justificativa: 
É notória a incongruência hoje existente na nomeação dos Ministros do Tribunal de Contas da União, 
Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e Juízes dos Tribunais de Contas dos Municípios.  
Indicados pelos Chefes dos Poder Executivo, vão na maioria das vezes, de julgar as contas daqueles 
que os nomearam.  
Mesmo considerado a honorabilidade dos indicados que procuram, via de regra, executar seus 
misteres com absoluta isenção, não podemos deixar de considerar como espúria a indicação feita 
pelo Executivo. 
Desta forma, se considerarmos que esses Tribunais na verdade são órgãos de Assessoria do Poder 
Legislativo, legítimo se torna que este Poder, de forma democrática, através de votação direta, 
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proceda à escolha daqueles que irão compor esses Tribunais, sejam Ministros, Conselheiros ou 
Juízes.  
Parecer:   
   O conteúdo da presente emenda colide com a sistemática geral adotada pelo Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33296 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VÍTOR BUAIZ (PT/ES) 
Texto:   
   EMENDA AO ART. 106, § 1o.  
Inclua-se, depois da expressão "notórios conhecimentos" e antes da palavra "jurídicos", o vocábulo 
"contábeis". 
Justificativa: 
O Tribunal de Contas, como o nome esclarece, destina-se, basicamente, a tomar contas do que 
gerem dinheiros públicos. O instrumento fundamental para realizar esse objetivo é a contabilidade. 
Os conhecimentos contábeis são a alma da tomada de contas.  
O que não se entende é a razão de ser de o projeto da Constituição não ter incluído “conhecimentos 
contábeis”, no início da lista dos pré-requisitos culturais do art. 145. 
A discriminação contra a contabilidade configura “non sense”. Sob o ângulo do mérito porque sem 
contabilidade não há competência para realização da importante tarefa constitucional.  
Com vistas à classe dos profissionais da contabilidade a discriminação agrava mais, tornando-se 
menos aceitável. Esses profissionais realizam função pública relevante, controlando e calculando os 
tributos que a empresa paga aos três níveis de governo.  
A aprovação da emenda será a reparação da discriminação de todo incomparável com o espirito de 
justiça, que deve ser a alma da “Lex Legum”. 
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto Constituinte, opino pela rejeição da Emenda, por entendê-la 
conflitante com o entendimento da Comissão de Sistematização. 
 
   
   EMENDA:33972 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se, no § 1o. do art. 106, após as palavras "jurídicos, econômicos" a 
seguinte "contábeis". 
Justificativa: 
Os conhecimentos contábeis devem ser um referencial para a escolha dos Ministros do Tribunal de 
Contas da União eis que, preponderantemente, tem aquela Corte a missão de julgar as contas dos 
responsáveis por dinheiros públicos. E deve estar apta a detectar manobras fraudulentas levadas a 
efeitos na contabilidade dos órgãos jurisdicionais.  
Parecer:   
   O Legislativo tem entendido ser meramente exemplificativa a enumeração dos conhecimentos 
exigidos para o exercício do cargo de Ministro, tanto que até contadores já foram selecionados para o 
importante mister.  
Não há nenhum desdouro para a Contabilidade não figurar no dispositivo em questão. Apenas 
preferimos seguir a praxe, no particular, do Direito Constitucional brasileiro.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:33999 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo 23 do Regime Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V a seguinte redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
[...] 
Seção IX  
Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial. 
[...] 
Art. 106 - O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, tem jurisdição em todo o território nacional, cabendo-lhe:  
I - elaborar seu regimento interno;  
II - eleger seu Presidente e Vice-Presidente; e  
III - exercer, no que couber, as atribuições previstas no artigo 138.  
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros maiores  
de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios conhecimentos  
jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, nomeados pelo Presidente da  
República, após aprovação do Senado Federal.  
§ 2o. - Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do  
cargo após cinco anos de efetivo exercício.  
§ 3o. - Os auditores, quando substituindo Ministros, têm as mesmas garantias e impedimentos  
dos titulares.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos contemplam os aspectos de mérito 
do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos 
efetuados tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte, Senador José Richa e outros tantos ilustres membros desta Constituinte 
apresentaram, com a presente emenda, uma proposta global para o Título V, que abrange as 
disposições relativas aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  
Examinando referida proposta e louvando o esforço e a abnegação patriótica de seus ilustres 
mentores, verificamos que o nosso Projeto contempla a maioria das proposições lançadas por esse 
grupo constituinte de escol, razão por que o nosso parecer é pela sua aceitação parcial, uma vez 
atendida a maioria das respectivas sugestões pelo nosso Projeto. 
 
   
   EMENDA:34364 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - Artigo 106, § 3o.  
Suprima-se o artigo 106, § 3o. - "Os auditores, quando substituindo ministros, têm as  
mesmas garantias e impedimentos dos titulares". 
Justificativa: 
A matéria é eminentemente Regimental. Cabe a cada um dos Tribunais elaborar seu Regimento 
Interno, decidindo se haverá substitutos e, no caso em foco, se os substitutos serão auditores, 
procuradores ou membros de outra categoria que o próprio Tribunal considera mais conveniente.  
Não faz sentido que a Assembleia Nacional Constituinte, que não conhece o funcionamento interno 
do Tribunal de Contas, decida agora quem será o substituto do ministro licenciado ou ausente.  
Parecer:   
   Data vênia, a questão das garantias àqueles que têm função judicante é matéria tipicamente 
constitucional.  
O que se deve evitar é que, como acontece em certo Tribunal de Contas, funcionários do Executivo 
substituam os Conselheiros, numa engenhosa operação, em que o preposto do fiscalizado é quem 
lhe fiscaliza as contas, ainda que eventualmente.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:34367 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - Art. 106, § 1o., item II.  
Suprima-se a expressão: "com mandato de seis anos, não renovável". 
Justificativa: 
Não devemos no mesmo Tribunal Superior, criar Ministros de 1º e 2º classes.  
Escolhido pelo Presidente da República e referendados pelo Senado serão vitalícios aqueles 
Ministros decorrentes dessa escolha; eleitos pelo Congresso Nacional – Deputados e Senadores, - 
serão os Ministros de 2ª Classe, com mandatos de 6 anos, não renovável.  
Ao meu juízo isso não tem sentido ou explicação. Em todos Tribunais, Juízes-Ministros Vitalícios; no 
Tribunal de Contas: uns são, outros não.  
Ou todos vitalícios ou todos com mandato por tempo determinado, não renovável. Regra isonômica, 
republicana e democrática.  
Parecer:   
   O caráter permanente ao exercício de todos os cargos de Ministro do TCU é idéia que não 
encontrou receptividade junto à maioria dos membros da Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34558 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 106, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
"§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente do  
Congresso Nacional, depois de aprovada escolha pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, 
dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de reconhecida idoneidade moral e notórios  
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conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, e terão as mesmas  
garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de  
Recursos". 
Justificativa: 
O Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Poder Legislativo. 
Sua competência de controle e fiscalização dos recursos orçamentários incide, ainda que não 
completamente, de modo particular sobre a ação do Poder Executivo.  
Dessa forma, para preservar sua autonomia completa independência, é mais lógico que seus 
membros, a par de nomeados pelo Presidente do Congresso Nacional, sejam escolhidos, em sua 
totalidade, pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.  
São requisitos essenciais para o exercício das relevantes funções e reconhecida idoneidade moral e 
notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, assim como 
as tradicionais garantias e prerrogativas. 
A forma ora proposta, de compor a Corte de Contas, também fortalece e valoriza o Poder Legislativo, 
ampliando suas prerrogativas e sua ação indireta no sentido de fiscalizar e controlar os recursos 
públicos.   
Parecer:   
   A escolha dos Ministros do TCU por apenas um dos Poderes da União é idéia que não logrou 
aprovação da maioria dos membros da Comissão, pelo menos até agora.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34686 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 106 a seguinte redação:  
"Art. 106 - O Tribunal de Contas da União, integrado por onze Ministros, tem sede no Distrito  
Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território Nacional, exercendo, no que  
couber, as atribuições previstas no artigo 138."  
Suprima-se os itens I, II e III. 
Justificativa: 
Aprimoramento de redação visando a uma melhor técnica legislativa.  
Parecer:   
   O conteúdo da presente Emenda efetivamente aprimora o texto do substitutivo, daí nosso parecer 
pela sua aprovação. 
 
   
   EMENDA:34687 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 106 a seguinte redação:  
"§ 2o. Os ministros, ressalvada a não vitaliciedade na hipótese do exercício de mandato,  
terão as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de  
Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo  
exercício no mesmo". 
Justificativa: 
Aprimoramento de redação. 
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Parecer:   
   O conteúdo da presente Emenda efetivamente aprimora o texto do substitutivo, daí nosso parecer 
pela sua aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00147 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 87 e seus parágrafos 1o. e 2o. a seguinte redação:  
Art. 87. O Tribunal de Contas da União, integrado por 15 Ministros, tem sede no Distrito  
Federal, quadro próprio de pessoal e justificação em todo o território nacional, exercendo, no que  
couber, as atribuições previstas no artigo 166.  
§ 1o. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros maiores  
de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, reputação ilibada e notórios ou de administração  
pública, obedecidas as seguintes condições:  
a) Seis indicados pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal;  
b) Três dentre os auditores indicados pelo Tribunal em lista tríplice, alternadamente,  
segundo os critérios de antiguidade e merecimento,  
com a aprovação do Senado Federal;  
c) Seis escolhidos pelo Congresso Nacional, nos termos previstos em lei complementar, com  
mandato de seis anos, não renovável, sendo:  
1 - quatro pela Câmara dos Deputados;  
2 - dois pelo Senado federal.  
§ 2o. - Os Ministros, ressalvado, quanto à vitaliciedade, o disposto no parágrafo anterior,  
terão as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos Ministros do Supremo Tribunal de  
Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tenham exercido  
efetivamente por mais de quatro anos. 
Justificativa: 
A emenda visa o aperfeiçoamento do texto constitucional e tem por objetivo dar, parte do Tribunal de 
Contas da União ao Congresso Nacional uma maior e melhor contribuição como Órgão de 
Fiscalização Externa do Poder Legislativo. 
Parecer:   
   Preconiza a Emenda em epígrafe nova redação para o caput e parágrafos 1o e 2o. do art. 87 do 
Projeto, objetivando ampliar para 15(quinze) o número de ministros do Tribunal de Contas da União, 
além de oferecer outros critérios a serem observados na composição daquela Corte e reduzir, para 
4 (quatro) anos, o período mínimo de permanência no cargo para que os referidos ministros façam jus 
à aposentadoria.  
Segundo o eminente Autor, a proposição "visa o aperfeiçoamento do texto constitucional e tem por 
objetivo dar, por parte da Tribunal de Contas da União ao Congresso Nacional, uma maior e melhor 
contribuição como órgão de fiscalização externa do Poder Legislativo".  
O Projeto, oportuno é ressaltar, já aumenta de 9 (nove) para 11(onze) a composição plenária daquela 
Corte de Contas, o que, a nosso ver, constitui medida razoável, que atende, no particular, às 
necessidades do sobredito órgão de controle.  
No que tange aos novos critérios de composição propostos, entendemos conveniente a mantença 
daqueles já consagrados no Projeto, por expressarem a média do pensamento dos 
senhores constituintes nas fases anteriores do atual processo de elaboração constitucional.  
Idênticas razões, por outro lado, nos levam a sugerir, igualmente, a manutenção da regra do & 2o. do 
artigo objeto da alteração pretendida, segundo a qual os ministros "somente poderão aposentar-se 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 176  

 

com as vantagens do cargo quando o tenham exercido efetivamente por mais de cinco anos".  
Nosso parecer, ante o exposto, é pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00154 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescentar na alínea "b", do inciso II, do parágrafo 1o., do Art. 87, as palavras "... sendo  
dois auditores independentes", passando a referida alínea a ter a seguinte redação:  
b) os demais, com mandato de seis anos, não renovável, sendo dois auditores independentes. 
Justificativa: 
A emenda visa integrar no Tribunal de Contas dois especialistas que, pela natureza da atividade que 
exercem, contribuíram com a experiência adquirida no exercício da profissão de auditoria externa, 
principalmente em razão de sua habilitação de contas sem qualquer vínculo ou relação hierárquica.  
Com isso estar-se ia encarregado para o TCU a vasta gama de conhecimentos e experiência na 
tomada de contas por aqueles que, no cotidiano de sua atividade profissional na iniciativa privada, 
exercem o seu mister com absoluta independência, sem as pressões naturais sofridas pela auditoria 
interna.  
Parecer:   
   Preconiza a Emenda em exame, de autoria do eminente constituinte Darcy Pozza, o acréscimo de 
expressão ao dispositivo contido na alínea "b", §1o., inciso II do art. 87 do Projeto, de forma a deixar 
estabelecido que, dos ministros temporários, com mandato de seis anos, não renovável, a integrarem 
o colegiado do Tribunal de Contas da União, dois sejam obrigatoriamente escolhidos dentre 
auditores independentes.  
Nos termos da Justificação, a medida "visa integrar no Tribunal de Contas dois especialistas que, 
pela natureza da atividade que exercem, contribuirão com a experiência adquirida no exercício da 
profissão de auditoria externa, principalmente em razão de sua habilitação específica na apreciação 
de contas sem qualquer vínculo ou relação hierárquica."  
Em que pesem as ponderáveis razões do eminente Autor, entendemos que a proposição discrimina 
em proveito de categoria profissional específica.  
Ademais, parece-nos mais conveniente deixar ao prudente critério do Congresso Nacional a livre 
escolha dos ministros a que se refere a previsão do dispositivo alvo da Emenda, pois o Legislativo, 
certamente, ao realizar esse mister, levará na devida conta a imprescindível qualificação profissional 
daqueles a serem investidos no cargo mencionado.  
Isso posto, nosso parecer é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00898 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Dispositivo emendado: § 2o. do art. 87 do projeto de Constituição:  
Inclua-se entre as expressões "prerrogativas" e "e impedimentos" constantes do § 2o. do art. 87  
do projeto de Constituição a palavra "vencimentos". 
Justificativa: 
A garantia de vencimentos iguais aos dos Ministros do Tribunal de Recursos (agora, serão os 
Ministros do Superior Tribunal de Justiça) vem constando de nossas Constituições desde 1946 e 
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figurava nos textos dos anteprojetos e projetos da nova Constituição, somente tendo sido excluída, 
não se sabe porque, a partir do segundo substituto do relator da Comissão de Sistematização ao 
Projeto de Constituição.  
É de todo injustificável a retirada da garantia quando a matéria da fiscalização financeira está sendo 
tratada pela Constituinte de forma a ampliarem-se os poderes e a autonomia ou independência das 
Cortes de Contas. Se não assegurados, constitucionalmente, vencimentos condignos aos membros 
do Tribunal, a independência do órgão, especialmente quando tratar-se da esfera estadual, onde os 
atritos com as autoridades do Executivo são mais constantes e acirrados, será substancialmente 
afetada, de nada valendo os poderes mais amplos que lhe estão sendo conferidos pelo Projeto.  
Parecer:   
   Subscrita pelo eminente constituinte Antonio Mariz, a Emenda em exame objetiva incluir entre as 
expressões "prerrogativas" e "impedimentos", constantes do § 2o. do art. 87 do Projeto, a palavra 
"vencimentos", ao argumento de que "a garantia de vencimentos iguais aos dos Ministros do 
Tribunal Federal de Recursos (agora serão os Ministros do Superior Tribunal de Justiça) vem 
constando de nossas Constituições desde 1946 e figurava nos textos dos anteprojetos e projetos da 
nova Constituição, somente tendo sido excluída, não se sabe por que, a partir do segundo 
substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização ao Projeto de Constituição".  
Ainda segundo o eminente Autor, "é injustificável a retirada da garantia quando a matéria da 
fiscalização financeira está sendo tratada pela Constituinte de forma a ampliarem-se os poderes e a 
autonomia ou independência das Cortes de Contas".  
A proposição, como se vê, pretende garantir aos ministros do Tribunal de Contas da União os 
mesmos vencimentos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, o que fere, a toda evidência, o 
preceito genérico insculpido no § 11 do art. 44 do Projeto, que veda "a vinculação ou equiparação de 
qualquer natureza, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público".  
Nosso parecer, assim, é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00978 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dispositivos emendados: Art. 84; art. 85, incisos IV e VII; art. 87, § 1o.  
Título IV  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Poder Legislativo  
Seção IX  
Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial  
Introduzam-se as seguintes alterações no  
Projeto de Constituição (A) aprovado pela Comissão de Sistematização:  
I - Acrescente-se a palavra "contábil":  
a) ao artigo 84, após as palavras "A fiscalização ...";  
b) ao artigo 85, inciso IV, após as palavras "realizar inspeções e auditorias de natureza ...";  
c) ao artigo 85, inciso VII, após as palavras "prestar as informações solicitadas pelo Congresso  
Nacional ou qualquer de suas Casas, por iniciativa da comissão competente, sobre a fiscalização ...".  
II - Acrescente-se, ao § 1o. do art. 87, a palavra "contábeis" após a expressão "notórios  
conhecimentos ...". 
Justificativa: 
Por oportuno, registramos que esta proposição reporta-se a mais de um dispositivo, por tratar de 
modificações correlatas, conforme admitido no artigo 23, § 2º, do Regimento Interno da Assembleia 
Nacional Constituinte.  
Ao tratar da fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, no Projeto, o Relator 
incidiu em lapso, ao omitir as expressões “contábil” e “contábeis” , nos dispositivos emendados, 
omissão material reconhecida pelo próprio Deputado Bernardo Cabral, em contato que com ele 
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tivemos, e que ora nos dispomos a corrigir, promovendo a adequação requerida por matéria de tão 
insignificativa importância e que já fora anteriormente objeto de iniciativa de nossa parte.  
Na verdade, o Substitutivo aprovado na Comissão de Sistematização discrimina a Contabilidade 
quando omite, no texto do caput do art. 84, e também do inciso VII do art. 85, a fiscalização contábil, 
que é o ponto de partida e a base da fiscalização financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial.  
O art. 85 dispõe sobre o controle externo, a cargo do Congresso Nacional e exercido pelo Tribunal de 
Contas da União. Determina o inciso IV desse artigo, como uma de suas competências, a realização 
de “inspeções e auditorias de natureza financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial..”, omitindo 
do texto a “auditoria contábil”. 
A auditoria é termo caracteristicamente vinculado à Contabilidade e o Tribunal de Contas dela se 
socorre precipuamente para fins de tomada de contas, constituindo seus registros os dados básicos 
de controle das finanças públicas. Por isso, acreditamos indispensável a inserção, no texto, da 
expressão “auditoria de natureza contábil”. 
O artigo 97, em seu § 1º. Discorre sobre a qualificação dos Ministros do Tribunal de Contas da União, 
prescrevendo que sejam “escolhidos dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade 
moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de 
administração pública”... Os conhecimentos contábeis constituem a alma da tomada de contas. A 
introdução do pré-requisito “conhecimentos contábeis”, no texto em questão, afigura-se nos, portanto, 
de imperiosa obrigação.  
Não temos dúvidas quanto à aceitação da presente Emenda pelo Plenário da Assembleia Nacional 
Constituinte, e que ela contribui para sanar omissão da Comissão de Sistematização, e faz justiça à 
imprescindível atividade do Contabilista na fiscalização financeira, orçamentaria, operacional e 
patrimonial, como se impõe.  
Parecer:   
   Subscrita pelos eminentes constituintes Victor Faccioni e Hélio Rosas, objetiva a Emenda sob 
exame alterar, num primeiro passo, os artigos 84 e 85 do Projeto, a fim de deixar estatuído que o 
Tribunal de Contas da União deverá não só empreender fiscalização contábil nos órgãos sob sua 
jurisdição, como também realizar, nesses mesmos órgãos, inspeções e auditorias também de 
natureza contábil.  
Ainda nos termos da proposição, dever-se-á alterar o art. 87 do Projeto, em ordem a incluir, no elenco 
de qualificações exigíveis dos indicados para o cargo de ministro da Corte de Contas, conhecimentos 
também contábeis.  
O objetivo da Emenda, segundo a Justificação, é corrigir evidente lapso do Relator, promovendo, em 
suma, a "adequação requerida por matéria de tão significativa importância", já que a fiscalização 
contábil "é o ponto de partida e a base da fiscalização financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial" e a auditoria "é termo caracteristicamente vinculado à Contabilidade", donde ressalta 
imprescindível a inserção da "auditoria de natureza contábil" no texto.  
Com relação à alteração sugerida ao art. 87, assinalam os eminentes Autores que "os conhecimentos 
contábeis constituem a alma da tomada de contas", sendo imperioso, pois, incluí-los como pré-
requisito no elenco de qualificações previstas no mencionado artigo.  
Realmente, é de indiscutível pertinência a inserção do qualificativo "contábil" nos artigos 84 e 85 do 
Projeto.  
Basta ter presente, a propósito, que a auditoria contábil é imprescindível ao controle externo, haja 
vista que somente por meio dela se torna possível a identificação precisa dos recursos e sua 
respectiva aplicação segundo os parâmetros traçados pela Lei de Meios e outros enfoques 
considerados relevantes para o controle das contas públicas.  
Igualmente irrecusável, por outro lado, é o acerto da sugerida inclusão de "conhecimentos contábeis" 
no elenco traçado pelo art. 87, pois tais conhecimentos, talvez mais que quaisquer outros, têm 
estreita correlação com os misteres do cargo de ministro da Corte de Contas.  
Nosso parecer, portanto, é pela aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01095 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa do art. 87 (Título IV, Capítulo I, secção IX)  
Art. 87: O Tribunal de Contas da União, integrado por onze Ministros, tem sede no Distrito  
Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que  
couber, as atribuições previstas no artigo 116.  
§ 1o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados pelo Presidente da República,  
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral e notórios conhecimentos  
jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, e terão os mesmos direitos,  
garantidas, prerrogativas, vantagens e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.  
I - A composição do Tribunal de Contas da União obedecerá ao seguinte critério:  
a) dois Ministros escolhidos pelo Tribunal de Contas da União, com aprovação do Congresso  
Nacional, alternadamente, dentre auditores e Membros do Ministério Público junto ao mesmo  
Tribunal, segundo os critérios, em ambos os casos, de antiguidade e merecimento.  
b) os demais Ministros, após aprovada a escolha pelo Congresso Nacional, com indicação  
alternada deste e do Presidente da República.  
§ 2o. - Os Auditores do Tribunal de Contas da União, quando não substituindo Ministros, têm as  
mesmas garantias, impedimentos e vencimentos dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Justificativa: 
Acena-se com esta Emenda uma possível solução de composição do TCU que concilia um número 
apreciável de sugestões já oferecidas no curso de tramitação do esboço constitucional. É de se 
ressaltar na Emenda ora oferecida a conveniência da participação de Auditor e Representante do 
Ministério Público junto ao mesmo Tribunal na composição de seu Corpo Deliberativo, o que já vem 
ocorrendo, com regular frequência, ao longo dos anos.  
De outra parte, é de se consignar na Lei Maior que os Auditores, substitutos de Ministros do TCU, 
tenham assegurado as garantias dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais.  
Parecer:   
   Da lavra do eminente constituinte Arnaldo Prieto, a Emenda em anexo objetiva nova redação para o 
art. 87 do Projeto, alterando, principalmente, os critérios que deverão nortear o provimento do cargo 
de ministro do Tribunal de Contas da União.  
Nos termos da Justificação, o escopo da proposição é oferecer "uma possível solução de composição 
do TCU que concilia um número apreciável de sugestões já oferecidas no curso de tramitação do 
esboço constitucional".  
Não obstante os elevados propósitos do eminente Autor, inclinamo-nos pela mantença dos critérios 
de provimento perfilhados pelo Projeto, que, ademais, expressam o entendimento predominante, na 
matéria, entre os senhores constituintes nas anteriores fases do processo de elaboração 
constitucional em curso.  
A Emenda, por outro lado, ao garantir ao ministro do Tribunal de Contas da União as mesmas 
"vantagens" dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, atrita com o preceito estabelecido no § 11 
do art. 44 do Projeto, que veda a vinculação ou equiparação de qualquer natureza, para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço público.  
Nosso parecer, ante o exposto, é pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01291 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Os itens I e II do § 1o. do art. 87 do  
Projeto da Comissão de Sistematização passam a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 87 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
I - Quatro indicados pelo Presidente da República, com a aprovação do Senado Federal.  
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II - Dois dentre os Auditores indicados pelo Tribunal em lista tríplice, alternadamente,  
segundo os critérios de antiguidade e de merecimento;  
Cinco, com mandato de seis anos, não renovável. 
Justificativa: 
Visa a presente proposta possibilitar uma melhor divisão dos cargos no Tribunal de Contas da União, 
pois como está no texto da Sistematização impossível seria fazer em pessoas físicas, uma operação 
matemática que encontrasse um terço, sem sacrifícios.  
Parecer:   
   Preconizando alterações na redação do art. 87 do Projeto, sugere o eminente constituinte Messias 
Góis, com a Emenda em exame, o estabelecimento de novos critérios a serem observados no 
preenchimento dos cargos de ministro do Tribunal de Contas da União, cujo colegiado passará a ser 
assim composto:  
I - quatro indicados pelo Presidente da República, com a aprovação do Senado Federal;  
II - dois dentre os Auditores indicados pelo Tribunal em lista tríplice, alternadamente, segundo os 
critérios de antiguidade e de merecimento; e  
III - cinco com mandato de seis anos, não renovável.  
O escopo da proposta, segundo a justificação, é "possibilitar uma melhor divisão dos cargos no 
Tribunal de Contas da União, pois como está no texto da Sistematização impossível será fazer, em 
pessoas físicas, uma operação matemática que encontrasse um terço, sem sacrifícios".  
A proposição, inegavelmente, aperfeiçoa o texto do Projeto, pois, através da nova redação que 
sugere, imprime maior nitidez e segurança aos critérios com base nos quais serão escolhidos os 
futuros ministros do Tribunal de Contas da União.  
Nosso parecer, por essas razões, é pela aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01712 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I - DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO IX - DA FISCALIZAÇÂO FINANCEIRA,  
ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL  
Altera o "caput" do art. 87 e o § 1o., suprime as letras "a" e "b", introduz novo  
parágrafo, muda a redação do § 2o. do texto e renumera os demais parágrafos, ficando o texto com  
o seguinte enunciado:  
Art. 87 - O Tribunal de Contas da União, integrado por doze Ministros, tem sede no Distrito  
Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que  
couber, as atribuições previstas no artigo 116.  
§ 1o. - Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros maiores  
de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos nas  
áreas do direito, da economia, da administração e das finanças, com mais de dez anos de carreira 
ou efetiva atividade profissional, obedecidas às seguintes condições:  
I - um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Congresso Nacional;  
II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, dentre os nomes relacionados em listas  
tríplices pelos respectivos órgãos oficiais de representação de classe, obedecido o critério da  
proporcionalidade.  
§ 2o. - A composição do órgão é renovável a cada 4 (quatro) anos, vedada a recondução de seus  
membros.  
§ 3o. - Os ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos  
titulares do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados a vitaliciedade e a aposentadoria no  
cargo.  
§ 4o. - Os auditores, quando em substituição a ministros, têm as mesmas garantias e  
impedimentos dos titulares.  
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§ 5o. - Os auditores, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, têm as mesmas  
garantias e impedimentos dos juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Justificativa: 
Encontrar a quota de ministros, correspondente a cada um dos Poderes, não será tarefa das mais 
fáceis, se persistir intacta a norma do art. 87 – “caput” Como 11 (onze) é indivisível, a aplicação da 
regra para obter a terça parte vai resultar em uma dízima periódica (11:3 = 3,666). Elevar para doze o 
número de ministros, como propõe esta emenda, é a solução que se impõe.  
A modificação do § 1º, institui como requisito para o indicado, ter a experiência de mais de 10 anos na 
área que vai aturar, além de tornar mais claras as áreas de onde o candidato deve sair.  
Na alínea II, o que se pretende com a nova redação, é garantir uma composição que garanta a 
participação da sociedade na fiscalização dos negócios públicos.  
O parágrafo 2º institui uma alternância mais frequente e geral dos ministros.  
As modificações ora preconizadas visam tornar os negócios mais transparentes, assegurando à 
sociedade a possibilidade de conhecer e julgar as contas dos Poderes Públicos.  
Elimina, por outro lado, o tráfico de influência que o sistema atual tanto estimula. Finalmente, os 
Tribunais de Contas não mais serão apontados como paraíso dos “marajás”, como tem acontecido 
em vários Estados, já que as respectivas constituições terão de adaptá-los ao novo perfil do Tribunal 
de Contas da União. É o caminho para profissionalizar esses órgãos tornando-os eficientes 
instrumentos de defesa do erário público.  
Parecer:   
   O ilustre constituinte VALTER PEREIRA pretende introduzir no art. 87 do Projeto Constitucional as 
seguintes alterações:  
I) - a composição do Tribunal de Contas da União passa a ser de doze Ministros, ao invés de onze 
como previsto no Projeto;  
II) - a escolha de cidadãos para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União deve 
recair naqueles com os pré-requisitos mencionados no Projeto, além de possuírem esses experiência 
profissional de, pelo menos, dez anos;  
III) - dois terços deverão ser indicados pelos órgãos oficiais de representação de classe; e  
IV - a composição do órgão será renovada a cada quatro anos A elevação do número de Ministros de 
onze para doze é justificada com o fato de, segundo S. Exa. não ser tarefa fácil encontrar-se os 
números correspondentes às proporcionalidades das escolhas do Presidente da República e do 
Congresso Nacional, já que onze não é um número divisível por três. Ademais, visa sua S. Exa., com 
a emenda ora em apreciação, garantir participação mais efetiva da sociedade na fiscalização dos 
negócios públicos, a fim de tornar estes mais transparentes, eliminando com isso, o tráfico 
de influência e outras coisas do gênero.  
Com a devida vênia, não entendemos que regras preconizadas pelo distinto constituinte venham a 
aperfeiçoar o nosso sistema de fiscalização financeira e orçamentária.  
Pelo contrário, elas tornam a função extremamente elitista e classista, já que para ser Ministro o 
cidadão deverá necessariamente ser portador de diploma de curso universitário, de uma das áreas 
dos ramos de conhecimento, quando isso não é o mais importante.  
Os dez anos de experiência profissional não constituem garantia de eficiência e de zelo pelos 
negócios públicos.  
Por todas essas razões, somos Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:01964 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO ALVES (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 87  
Dê-se a seguinte redação ao art. 87:  
"Art. 87. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de  
pessoal, tem jurisdição em todo o País.  
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§ 1o. Cabe ao Tribunal de Contas:  
a) eleger seu Presidente e demais titulares de sua direção;  
b) organizar seus serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos, na forma da lei;  
c) propor ao Legislativo a extinção e a criação de cargos e a fixação dos respectivos  
vencimentos;  
d) elaborar seu Regimento Interno e nele definir sua competência e as normas para o  
exercício de suas atribuições; e  
e) conceder licença e férias aos seus membros e servidores que lhe forem diretamente  
subordinados.  
§ 2o. O Tribunal de Contas encaminhará ao Congresso Nacional, em cada ano, relatório de suas  
atividades referentes ao exercício anterior.  
§ 3o. O Presidente da República, após aprovação pelo Congresso Nacional, nomeará os  
Ministros do Tribunal de Contas da União, escolhidos entre brasileiros maiores de trinta e  
cinco anos, de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros  
ou de administração pública, sendo dois deles Auditores do Tribunal que preencham os mesmos  
requisitos e tenham mais de cinco anos no exercício no cargo.  
§ 4o. Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, remuneração e impedimentos dos  
Ministros do Tribunal Federal de Recursos." 
Justificativa: 
O projeto que saiu da Comissão de Sistematização – com 1.800 dispositivos, entre artigos, 
parágrafos, incisos e alíneas – será inviável em seu conjunto, pela dependência das 200 leis 
complementares e ordinárias encravadas no texto aprovado, sem as quais ele se tornará inútil ou 
prejudicial em muitas partes. Estas leis estão sujeitas a um processo demorado: apresentação de 
cada projeto, estudo pelas comissões permanentes, discussão e votação nas duas Casas, 
abarrotando o Congresso por alguns anos, porque deverão somar, no total, cerca de 10 mil 
dispositivos. 
Se isto fosse possível, ainda assim teríamos que reestudar o projeto, porque há nele cousas 
inadmissíveis e absurdas. Vejamos estes exemplos eloquentes: na Seção IX do Capítulo I, do Título 
IV, que trata da Fiscalização Financeira e Orçamentária, são identificados e detalhados aos atos da 
Fiscalização, levando essa discriminação à exclusão de outros, inclusive um dos mais importantes, 
que é o exame contábil dos órgãos fiscalizadores. Estabelece também que a fiscalização será 
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, mas logo adiante transfere esses 
poderes ao Tribunal de Contas da União, como se o Congresso pudesse transferir as atribuições que 
lhe são inerentes. O papel do Tribunal é o de auxiliá-lo em suas funções fiscalizadoras. 
Eis que surge a maior aberração. Diz o artigo 87 do Projeto que o Tribunal de Contas da União será 
integrado por 11 Ministros: 1/3 indicado pelo Presidente da República e 2/3 escolhidos pelo 
Congresso Nacional, sendo dois destes vitalícios e os outros com mandato de seis anos. Não dá 
orientação como será feira a escolha dos Ministros nem quem os nomeia, tampouco esclarece a 
fórmula matemática utilizada para a divisão, porque 1/3 de 11 é 3,66 (ou 3,7 aproximado) e 2/3 de 11 
é, aproximadamente, 7,32. 
Parecer:   
   Sugere o eminente constituinte João Alves, com a Emenda em exame, nova redação para o art. 87 
do Projeto, objetivando alterar, em certa medida, o disciplinamento traçado no mencionado artigo, 
notadamente no que se refere aos critérios que devem orientar o provimento dos cargos de ministro 
do Tribunal de Contas da União.  
Justificando a sua iniciativa, assinala V.Exa., de início, que o Projeto está a merecer amplo reestudo, 
porque nele há impropriedades - as quais aponta - que considera "inadmissíveis e absurdas".  
E, concluindo, afirma:  
"Eis que surge a maior aberração. Diz o art. 87 do Projeto que o Tribunal de Contas da União será 
integrado por 11 Ministros: 1/3 indicado pelo Presidente da República e 2/3 escolhidos pelo 
Congresso Nacional, sendo dois destes vitalícios e os outros com mandato de seis anos. Não há 
orientação como será feita a escolha dos Ministros nem quem os nomeia, tampouco esclarece a 
fórmula matemática utilizada para a divisão, porque 1/3 de 11 é 3,66 ( ou 3,7 aproximado) e 2/3 de 11 
é, aproximadamente, 7,32".  
Embora ponderáveis as razões arguidas pelo eminente Autor, imperioso é ressaltar, porém, que o 
critério proposto, de os ministros serem todos escolhidos e nomeados pelo Presidente da República, 
reproduz a fórmula existente na Constituição em vigor, cuja aplicação, desenganadamente, a prática 
tem demonstrado não ser a mais aconselhável para o provimento dos cargos de ministro da corte de 
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Contas.  
De mais a mais, o apontado inconveniente de se dividir o número de ministros (11) em 3/3 (três 
terços) já foi por nós obviado, ao acolhermos a Emenda no. 2P01291-4, de autoria do eminente 
constituinte Messias Góis.  
Isso posto, somos pela rejeição da Emenda. 
 
 
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
CAPÍTULO I 
DO PODER LEGISLATIVO 
SEÇÃO I 
DO CONGRESSO NACIONAL 
[...] 
Art. 85. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, 
quadro próprio de pessoal e Jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as 
atribuições previstas no artigo 114. 
Parágrafo 1º Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentro brasileiros 
maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos 
jurídicos, econômicos, financeiros, contábeis ou de administração pública, obedecidas as seguintes 
condições: 
I – um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal. 
II – dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, sendo: 
a) Dois dentre os auditores indicados pelo tribunal em lista tríplice, alternadamente, segundo os 
critérios de antiguidade e merecimento. 
b) Os demais, com mandato de seis anos, não renovável. 
Parágrafo 2º Os ministros, ressalvando quanto a vitaliciedade, o disposto na alínea “b” do inciso II do 
parágrafo anterior, terão as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos ministros do 
Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com a vantagens do cargo quando 
tenham exercido efetivamente por mais de cinco anos. 
Parágrafo 3º Os auditores, quando em substituição a ministros, têm as mesmas garantias e 
impedimentos dos titulares. 
Parágrafo 4º Os auditores, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, têm as mesmas 
garantias e impedimentos dos juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
[...] 

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 
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28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

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

     92. Bezerra de Melo 
     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 
     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     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 
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     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 

     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 

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

Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
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. 
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SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 136 
("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 138 
("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e "b" e 
Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 153 
("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
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SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 
 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

 
   EMENDA:00068 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se do parágrafo 2o. do Artigo 75 das Disposições Permanentes as expressões: "um mandato  
de seis anos, não renovável" ... E as expressões:  
"exceto quanto à vitaliciedade"..., contidas no parágrafo 3o. do mesmo Artigo.  
Os parágrafos 2o. e 3o. do Artigo 75 passam a ter as seguintes redações:  
§ 2o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos, obedecidas as seguintes  
condições:  
I - ......................  
II - ...................  
§ 3o. - Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos,  
vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se  
com as vantagens do cargo quando o tenham exercido efetivamente por mais de cinco anos. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O nobre autor da presente emenda propõe se restabeleça a garantia da vitaliciedade para os Ministros do 
Tribunal de Contas da União e, por via de consequência, dos Estados e dos Municípios. Ainda que o projeto 
estabeleça uma nova sistemática para o recrutamento e nomeação para os titulares da mais alta corte de 
contas do País, é prudente manter-se o predicamento da vitaliciedade. Ele assegurará a 
independência indispensável a quem exerce função da maior relevância no órgão auxiliar do Poder 
Legislativo.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00178 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SABRÁ (PFL/RJ) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 75, § 2o, INCISOS I e II.  
Suprima-se no art. 75, § 2o, inciso I a expressão:  
"Um terço escolhido pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo.''  
Ficando assim:  
"Dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de  
Contas da União, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e  
merecimento;''  
Suprima-se no Art. 75, § 2o, inciso II a expressão:  
"dois terços''.  
Ficando assim:  
"Escolhidos pelo Congresso Nacional''. 
Justificativa: 
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No Regime Presidencialista, a fiscalização é exercida pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de 
Contas da União.  
O texto conforme se encontra atenderia ao Sistema Parlamentarista. 
Parecer:   
   Tendo em vista nossa concordância com os motivos que ensejaram a emenda 2T00654-3, que dá ao artigo 
75 redação conforme à tradição das Constituições Republicanas, somos pela rejeição da matéria. 
 
   
   EMENDA:00373 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   A cláusula "mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos” aos §§ 3o. e 4o. do art. 75. 
Justificativa: 
Ambos os dispositivos tratam da mesma matéria, têm a mesma finalidade, os mesmos objetivos, por isso que 
devem ter redação semelhante.  
Na forma do disposto no § 3º do art. 11 da Resolução nº 3, de 1988, da Assembleia Nacional Constituinte, 
cabe a apresentação de emenda tendente a aperfeiçoar o texto. No caso presente a proposição pretende a 
coerência e uniformidade dos dois dispositivos mencionados. §§ 3º e 4º do art. 75. 
Parecer:   
   O parágrafo 4o. do artigo 75 sofreu uma alteração na proposta constante da Emenda no. 2t01734-1, que 
nos satisfaz.  
Quanto às modificações sugeridas nesta Emenda, julgamo-las desconexas com os princípios que estão a 
ensejar a aceitação da Emenda no. 2t00654-3, que promove, através de supressões, substanciais alterações 
em todo o texto do artigo  
75. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00374 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso I do § 2o. do art. 75 do Projeto aprovado em 1o. Turno a seguinte  
cláusula: "e Membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União," ficando assim  
redigido o inciso:  
I - um terço indicado pelo Presidente da República com aprovação do Senado Federal, sendo  
um dentre os Auditores, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios da  
antiguidade e merecimento. 
Justificativa: 
Na conformidade do § 1º do art. 133, o Ministério Público tem como princípios a unidade, a indivisibilidade, e 
a independência funcional.  
Sendo uno, não tem mais sentido falar-se em Ministério Público junto a este ou aquele Tribunal, como 
dantes, que existia o MP da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar e assim por diante.  
Além de uno, o Ministério Público é indivisível, mais uma razão a justificar a aceitação da presente emenda, 
que, além do seu mérito, pretende ainda evitar contradições no texto constitucional.  
Parecer:   
   O artigo 136, assegura a existência de um Ministério Público especializado junto ao Tribunal de Contas da 
União.  
Em assim sendo, por um princípio de equidade, é de lhes dar a mesma oportunidade assegurada aos 
auditores do mesmo Tribunal. 
 
   
   EMENDA:00565 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PSDB/DF) 
Texto:   
   Para uniformizar e compatibilizar o texto constitucional, o § 4o do art. 75 deve ter redação  
semelhante à do seu § 3o, ficando assim redigido o dispositivo:  
Art. 75, § 4o  
"Os auditores, quando em substituição a ministro, terão as mesmas garantias, impedimentos,  
vencimentos e vantagens dos titulares e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as  
dos juízes dos Tribunais Regionais Federais." 
Justificativa: 
Se os titulares têm os mesmos predicamentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, os auditores, 
para segurança e garantia do exercício das demais atribuições da judicatura, devem ter os mesmos 
predicamentos, porém em relação aos juízes dos Tribunais Regionais Federais, mantendo-se, assim, a 
hierarquia e homologia entre os cargos e as funções.  
Parecer:   
   Tendo em vista nossa concordância com os motivos que ensejaram a emenda 2T00654-3, que dá ao artigo 
75 uma redação conforme à tradição de nossas Constituições Republicanas, somos pela rejeição da matéria. 
 
   
   EMENDA:00654 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprima-se dos §§ 2o. e 3o. do art. 75 as seguintes expressões, respectivamente:  
"para um mandato de seis anos, não renovável" e "exceto quanto à vitaliciedade" 
Justificativa: 
É de manter-se no texto da futura Carta Magna, dentre as demais prerrogativas que a tradição do Direito 
Constitucional Brasileiro vem assegurando aos Ministros do Tribunal de Contas da União, aquela pertinente à 
VITALICIEDADE (cf. C.F. de 1891, art. 89, C.F. de 1934, art. 100, C.F de 1946, art. 76, § 1º, de 1969, art. 72, 
§ 3º). 
Essa prerrogativa, que se pretende mantida na Lei Maior, é consubstancial ao livre exercício de jurisdição do 
mesmo Tribunal de Contas. 
A garantia da VITALICIEDADE é, além disso, ínsita ao desempenho das funções de Ministro do TCU, como 
julgador, que é, das contas dos Ordenadores de Despesa e demais responsáveis por bens e dinheiros 
públicos. 
A temporariedade do exercício da função de Ministro do TCU só servirá para enfraquecer a atuação de seus 
membros, em prejuízo do controle externo das finanças públicas, tão carente de fiscalização neste quadro 
em que o pais atravessa enormes dificuldades com o déficit público exacerbado.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à emenda no. 2T00068-5. 
 
   
   EMENDA:00667 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   
   Suprima-se, no Art. 75, a seguinte expressão:  
§ 2o. - "...para um mandato de seis anos, não renovável..." 
Em consequência, fica prejudicada parte do  
§ 3o. - "...exceto quanto a vitaliciedade..." 
Justificativa: 
É de todo conveniente manter a vitaliciedade dos ministros de Tribunal de Contas da União, à semelhança do 
que se dá em todos os ministros dos Tribunais Superiores, exceto os classistas.  
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Sem a inamovibilidade e a vitaliciedade, enfraquece-se a autoridade do ministro, que julgar as contas dos 
ordenadores de Despesa e demais responsáveis por bens e dinheiros públicos.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à emenda no. 2T00068-5. 
 
   
   EMENDA:01088 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMARAL NETTO (PDS/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se, no § 2o., do art. 75, a seguinte expressão.  
"... para um mandato de seis anos, não renovável..." 
Justificativa: 
É de manter-se no texto da futura Carta Magna, dentre as demais prerrogativas que a tradição do Direito 
Constitucional Brasileiro vem assegurando aos Ministros do Tribunal de Contas da União, aquela pertinente à 
VITALICIEDADE (cf. C.F. de 1891, art. 89, C.F. de 1934, art. 100, C.F de 1946, art. 76, § 1º, de 1969, art. 72, 
§ 3º). 
Essa prerrogativa, que se pretende mantida na Lei Maior, é consubstancial ao livre exercício de jurisdição do 
mesmo Tribunal de Contas. 
A garantia da VITALICIEDADE é, além disso, ínsita ao desempenho das funções de Ministro do TCU, como 
julgador, que é, das contas dos Ordenadores de Despesa e demais responsáveis por bens e dinheiros 
públicos. 
Parecer:   
   Tendo em vista a concordância com a Emenda número 2T00654-3, de caráter mais amplo, somos pela 
aprovação, em parte, desta proposição. 
 
   
   EMENDA:01169 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se do § 2o. do art. 75 a seguinte expressão:  
"...para um mandato de seis anos, não renovável,..."suprimindo-se, consequentemente, a  
expressão " exceto quanto à vitaliciedade" no § 3o. do mesmo artigo e, bem assim, o artigo 32 do  
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Justificativa: 
Os Ministros do Tribunal de Contas não podem ficar à mercê de mandato temporário.  
Devem eles estar garantidos pela vitaliciedade, pois somente assim poderão exercer com absoluta isenção o 
seu relevante papel junto ao órgão que exerce a fiscalização financeira no Poder Executivo, em apoio ao 
Legislativo.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à emenda no. 2T00068-5. 
 
   
   EMENDA:01232 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Suprimam-se no art. 75 §§ 2o. e 3o. as seguintes expressões:  
Art. 75...........................  
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§ 2o. "Para um mandato de seis anos não renovável";  
§ 3o. "Exceto quanto à vitaliciedade". 
Justificativa: 
1. É de manter-se no texto da futura Carta Magna, dentre as demais prerrogativas que a tradição do 
Direito Constitucional Brasileiro vem assegurando aos Ministros do Tribunal de Contas da União, aquela 
pertinente à VITALICIEDADE (cf. C.F. de 1891, art. 89, C.F. de 1934, art. 100, C.F de 1946, art. 76, § 1º, de 
1969, art. 72, § 3º). 
2. Essa prerrogativa, que se pretende mantida na Lei Maior, é consubstancial ao livre exercício de 
jurisdição do mesmo Tribunal de Contas. 
3. A garantia da VITALICIEDADE é, além disso, ínsita ao desempenho das funções de Ministro do TCU, 
como julgador, que é, das contas dos Ordenadores de Despesa e demais responsáveis por bens e dinheiros 
públicos. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à emenda no. 2T00068-5. 
 
   
   EMENDA:01396 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprimir a expressão "para um mandato de seis anos não renovável" do artigo 75, parágrafo 2º, que ficaria 
com a seguinte redação: "Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos, obedecidas as 
seguintes condições:" 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Tendo em vista nosso parecer à Emenda número 2T00068-5, de caráter mais amplo, somos pela 
aprovação, em parte, desta proposição. 
 
   
   EMENDA:01400 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso I do § 2o. do art. 75 do Projeto aprovado em primeiro Turno a seguinte  
cláusula: "e Membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União," ficando assim  
redigido o inciso.  
I - Um terço escolhido pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo  
dois alternadamente dentre auditores, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios  
de antiguidade e merecimento. 
Justificativa: 
A presente emenda visa restabelecer uma ideia que foi vitoriosa dura te toda a elaboração do presente texto 
constitucional.  
Inexistindo um Ministério Público especializado junto ao TCU, não se justifica a permanência da presença 
dele na composição da Corte de Contas e se restabelece o judicioso critério que dá acesso a dois auditores, 
juízes de carreira, na composição da Corte.  
Parecer:   
   Pela rejeição nos termos do parecer à emenda 2T00374-9. 
 
   
   EMENDA:01690 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Os parágrafos 3o. e 4o. do Art. 75 do Projeto aprovado em 1o. Turno, por terem objetivos  
idênticos, devem ter igual redação no que diz respeito à cláusula:  
"mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens". 
Justificativa: 
No Projeto “A”, da Comissão de Sistematização, os dois dispositivos tinham textos semelhantes.  
Na discussão em 1º Turno, aperfeiçoou-se a redação do Art. 87, § 2º esquecendo-se de fazer o mesmo em 
relação ao § 3º e ao § 4º. 
A oportunidade é esta, por sinal a última, de se dar uniformidade ao texto constitucional. Aliás, a finalidade 
deste 2º Turno é esta, nanar omissões, erros ou contradições, daí a razão da presente emenda.  
Parecer:   
   O parágrafo 4o. do artigo 75 sofreu uma alteração na proposta constante da Emenda no. 2t01734-1, que 
nos satisfaz.  
Quanto às modificações sugeridas nesta Emenda, julgâmo-las desconexas com os princípios que estão a 
ensejar a aceitação da Emenda no. 2t00654-3, que provoca substanciais alterações em todo o texto do  
artigo 75.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01691 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprimia-se do item I, § 2o., do art. 75 do Projeto aprovado em 1o. turno as expressões:  
"e Membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, e ficando assim  
redigido o inciso:  
"I - um terço escolhido pelo Presidente da República com aprovação do Senado Federal, sendo  
dois alternadamente, dentre Auditores, indicados na lista tríplice pelo Tribunal, segundo os  
critérios de antiguidade e merecimento". 
Justificativa 
Na conformidade do § 1º do art. 133, o Ministério Público tem como princípios a unidade, a indivisibilidade, e 
a independência funcional.  
Sendo uno, não tem mais sentido falar-se em Ministério Público junto a este ou aquele Tribunal, como 
dantes, que existia o MP da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar e assim por diante.  
Além de uno, o Ministério Público é indivisível, mais uma razão a justificar a aceitação da presente emenda, 
que, além do seu mérito, pretende ainda evitar contradições no texto constitucional.  
Parecer:   
   Tendo em vista nossa concordância com os motivos que ensejaram a emenda 2T00654-3, que dá ao artigo 
75 uma redação conforme à tradição de nossas Constituições Republicanas, somos pela rejeição da matéria. 
 
   
   EMENDA:01734 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprimam-se, do artigo 75:  
a) o § 2o. e seus incisos I e II;  
b) a expressão "exceto quanto a vitaliciedade" constante do § 3o.;  
c) a expressão "e quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as dos juízes  
dos tribunais regionais federais" constante do § 4o. 
Justificativa 
Objetiva-se, com as supressões indicadas, preservar o modelo tradicional do Tribunal de Contas da União, 
composto exclusivamente por Ministros vitalícios, como requer na instituição que se pretende independente. 
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A supressão sugerida na letra c visa corrigir erronia terminológica, visto como os Auditores do TCU não 
exercem judicatura.  
Parecer:   
   A presente emenda objetiva fazer preservar o modelo tradicional do Tribunal de Contas da União, 
composto exclusivamente de Ministros vitalícios, visando, ainda, corrigir erro constante do parágrafo 4o.  
do art. 75.  
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00027 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   § 2o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos, obedecidas as seguintes  
condições:  
I - Um terço indicação pelo Presidente da República, com a aprovação do Senado Federal,  
sendo a primeira vaga preenchida mediante amplo recrutamento e as duas outras dentre os auditores  
e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo mesmo, segundo  
critérios de antiguidade e merecimento. 
Justificativa 
A presente emenda tem por objetivo proporcionar maior clareza à redação do inciso acima referido.  
 
   
   EMENDA:00028 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENITO GAMA (PFL/BA) 
Texto:   
   § 2o. - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos, obedecidas as seguintes  
condições:  
I - Um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois dentre  
auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados por este em lista tríplice,  
obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento. 
Justificativa 
Aprimorar a redação do inciso acima referido. 
 
   
   EMENDA:00060 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PDT/ES) 
Texto:   
   Onde se lê:  
"...terão as mesmas..."  
Leia-se:  
"...Têm as mesmas..." 
Justificativa 
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Por que terão? Trata-se de direito instituído e, portanto: têm. E como vejo. 
 
   
   EMENDA:00095 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Substituir-se a expressão jurisdição por circunscrição. 
Justificativa 
Não exercendo o Tribunal de Contas função jurisdicional não há sentido na utilização de tal categoria jurídica. 
Ademais, a redação impropria poderá acarretar, no futuro, interpretação que virá a inverter o sentido da 
norma em exame.  
 
   
   EMENDA:00138 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto: 
   "§ 3o. - ... prerrogativas, impedimentos e remuneração dos Ministros de Estado..." 
Justificativa 
O conceito de “vencimentos e vantagens” corresponde, exatamente, ao de remuneração, por isto adotado. 
 
   
   EMENDA:00268 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PDT/PR) 
Texto:   
   "Art. 73 - O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito  
Federal, quadro próprio de pessoal e circunscrição em todo território nacional, exercendo, no que  
couber, as atribuições previstas no art. 96, I, a e d". 
Justificativa 
1. A primeira modificação carreada respeita à má utilização técnica da expressão “jurisdição”, posto que 
o Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder Legislativo que é, não é titular de tal função, daí dizer-se que a 
Corte em apreço circunscreve e não jurisdicional.  
2. A outra alteração correlaciona-se com a renumeração e nova sistematização perpetrada pelo 
eminente Relator, admirada a necessidade de especificar-se as atribuições administrativas análogas entre o 
Tribunal de Contas e o Judiciário.  
 
   
   EMENDA:00478 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § do art. 73 esta redação:  
Art. 73 ..........................................  
§ 1o. ............................................  
I - maiores de trinta e cinco e menores de sessenta e cinco anos de idade.  
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Obs: Devem ser também corrigidas as expressões "com mais de", existente nos arts. 89, VII; 102;  
105, parágrafo único; 108 e 112, § 1o.) e as expressões "com menos de" existentes nos arts.  
102; 105, parágrafo único; 108 e 112, § 1o. 
Justificativa 
O projeto deve manter a mesma linguagem. O art. 13, em seu § 1º, cuidando do alistamento eleitoral e do 
voto, refere-se a quem seja maior de dezoito anos, menor de dezoito anos, maior de dezesseis anos, maior 
de sessenta anos. Ao cuidar dos Ministros de Estado, no art. 87, caput, fala em maiores de vinte e um anos.  
Mas, na parte relativa ao Poder Judiciário, a terminologia é outra: com mais de ou com menos de.  
É preciso uniformizar, utilizando-se apenas uma dessas expressões.  
 
   
   EMENDA:00689 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso I do § 2o. do artigo 73 do Projeto de Constituição "C":  
Art. 73. ..............................  
§ 2o. ... ............................. 
I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois  
alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público previsto no artigo 130,  
indicados em lista tríplice pelo próprio Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. 
Justificativa 
Emenda de redação para evitar-se a repetição da palavra “Tribunal” no corpo do dispositivo. 
 
   
   EMENDA:00796 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Sugere-se:  
Substituir a palavra "satisfaçam" por "tenham". 
Justificativa 
Os requisitos listados nos incisos I a IV pressupõem o verbo “ter”, em vez de “satisfazer”; “satisfazer” os 
requisitos significa “ter” mais de trinta e cinco anos, “ter” idoneidade, “ter” notórios. Conhecimentos, etc.  
 
 

___________________________________________________________________ 
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