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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. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:  

I - desde a expedição do diploma:  

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa 

pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, 

salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam 

demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior; 

II - desde a posse:  

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente 

de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas 

no inciso I, a; 

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o 

inciso I, a; 

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

  

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

SUGESTÃO: 01190 DT REC:22/04/87 
Autor:  
 MANOEL RIBEIRO (PMDB/PA) 
Texto:  
SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE AS SITUAÇÕES IMPEDITIVAS DO EXERCÍCIO DO 
MANDATO A DEPUTADOS E SENADORES, A PARTIR DA DIPLOMAÇÃO E DA POSSE. 
 
SUGESTÃO: 01759 DT REC:24/04/87 
Autor:  
ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:  
SUGERE NORMA VEDANDO A SENADORES, DEPUTADOS FEDERAIS, DEPUTADOS 
ESTADUAIS E VEREADORES O EXERCÍCIO DE CARGO, FUNÇÃO OU EMPREGO 
REMUNERADOS NAS ENTIDADES QUE ENUMERA, EXCETUANDO OS CARGOS QUE 
ESPECÍFICA. 
 
SUGESTÃO: 08155 DT REC:06/05/87 
Autor:  
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:  
SUGERE SEJA PROIBIDO AOS DEPUTADOS E SENADORES, DESDE A EXPEDIÇÃO DO 
DIPLOMA, FIRMAR OU MANTER CONTRATO COM PESSOA DE DIREITO PÚBLICO, 
AUTARQUIA, EMPRESA PÚBLICA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, FUNDAÇÕES PÚBLICAS 
OU EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, SALVO QUANDO O CONTRATO 
OBEDECER A CLÁUSULA UNIFORME. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 2ª Reunião Extraordinária, da Subcomissão do Poder Legislativo - IIIa, notas 
taquigráficas da Audiência Pública realizada em 22/04/1987. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-
poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO - IIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 12 - Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  

I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa 

pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária do serviço 

público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;  

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 

sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes do inciso anterior;  

III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 

refere o inciso I.  

                                                      
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.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.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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IV - presidir entidade sindical ou associação de classe;  

V - ser diretor de empresa que goza de favor decorrente de contrato com pessoa 

jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; e  

VI - exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 5. 

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 12 - Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  

I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa 

pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária do serviço 

público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;  

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 

sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes do inciso anterior;  

III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 

refere o inciso I;  

V - presidir entidade sindical ou associação de classe;  

VI - ser diretor de empresa que goza de favor decorrente de contrato com pessoa 

jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; e  

VII - exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal, ressalvada a 

exceção prevista no inciso I do Art. l4. 

 

Consulte, na 9ª Reunião Extraordinária da Subcomissão do Poder Legislativo, a 

votação da redação final do Anteprojeto da Subcomissão.  

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

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a 

 

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: 13.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 12 - Os Deputados e Senadores não poderão:  

I - desde a expedição do diploma:  

a) firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa 

pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço 

público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;  

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 

sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior.  

II - desde a posse:  

a) ser proprietários, diretores, ter o controle acionário de empresa que goze de 

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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favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou da 

administração indireta, ou nela exercer função remunerada;  

b) ocupar cargo, função ou emprego, de que sejam demissíveis "ad nutum", nas 

entidades referidas na alínea "a", do inciso I, ou naquelas que exercer atividades 

econômicas decorrentes de concessão, autorização ou permissão de serviço 

público;  

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere 

o inciso I;  

d) presidir entidade sindical ou associação de classe;  

e) exercer outro cargo eletivo. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 8.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 12 - Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  

I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa 

pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço 

público, salvo quando o contrato e o respectivo processo de seleção obedecerem a 

cláusulas uniformes, ou for relativo ao exercício de funções definidas pela 

Constituição;  

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 

sejam demissíveis "ad nutum" , nas entidades constantes do inciso anterior;  

III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 

refere o inciso I;  

IV - ser diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 

jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;  

V - exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal ressalvadas as 

exceções previstas nesta Constituição. 

 

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

Governo a votação da redação final do Substitutivo do relator.  

Publicação: DANC, 08/08/1987, suplemento, a partir da p. 2, disponível em: 

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3  

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 109 - Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  

I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa 

pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço 

público, salvo quando o contrato e o respectivo processo de seleção obedecerem a 

cláusulas uniformes, ou for relativo ao exercício de funções definidas pela 

Constituição;  

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 

sejam demissíveis "ad nutum”, nas entidades constantes do inciso anterior;  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
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III- patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 

refere o inciso I;  

IV - ser diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 

jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;  

V - exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal ressalvadas as 

exceções previstas nesta Constituição. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

documento). 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 110 - Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  

I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa 

pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço 

público, salvo quando o contrato e o respectivo processo de seleção obedecerem a 

cláusulas uniformes, ou forem relativos ao exercício de funções definidas pela 

Constituição;  

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 

sejam demissíveis "ad nutum”, nas entidades constantes do item anterior;  

III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 

refere o item I;  

IV - ser diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 

jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;  

V - exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal, ressalvadas as 

exceções previstas nesta Constituição. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 13.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 85 - Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  

I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa 

pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço 

público, salvo quando o contrato e o respectivo processo de seleção obedecerem a 

cláusulas uniformes;  

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 

sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes do item anterior, salvo 

aceitação decorrente de concurso público, caso em que se procederá na forma do 

artigo 70, item I;  

III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 

refere o item I;  

IV - ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 

função remunerada;  

V - ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual ou 

municipal. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

Total de emendas localizadas: 27.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 63 - Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  

I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa 

pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço 

público, salvo quando o contrato e o respectivo processo de seleção obedecerem a 

cláusulas uniformes;  

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 

sejam demissíveis "ad nutum" , nas entidades constantes do inciso anterior, salvo 

aceitação decorrente de concurso público, caso em que se procederá na forma do 

artigo 48, inciso I;  

III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 

refere o inciso I;  

IV - ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 

função remunerada;  

V - ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual ou 

municipal. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 67 - Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  

I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa 

pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço 

público, salvo quando o contrato e o respectivo processo de seleção obedecerem a 

cláusulas uniformes;  

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, nas entidades 

constantes do inciso anterior, salvo aceitação decorrente de concurso público, caso 

em que se procederá na forma do artigo 49, inciso I;  

III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 

refere o inciso I;  

IV - ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 

função remunerada;  

V - ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual ou 

municipal. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 5. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 65. 

 

Requerimentos de fusão das emendas 00966 e 01443.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 18/03/1988, a partir da p. 

8593. 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/208anc18mar1988.pdf
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FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 55. Os Deputados e Senadores não poderão:  

I - desde a expedição do diploma:  

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 

empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de 

serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;  

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 

sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;  

II - desde a posse:  

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 

função remunerada;  

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades 

referidas no inciso I, "a";  

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere 

o inciso I, "a";  

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual, distrital 

ou municipal. 

 

Nota: mudança feita pelo Relator, conforme Relatório Geral, volume 299, p. X: 

Art. 55, II, "d" Registrei, no texto, a palavra "distrital", em face da autonomia político-

administrativa conferida ao Distrito Federal. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:  

I - desde a expedição do diploma:  

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 

empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de 

serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;  

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 

sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;  

II - desde a posse:  

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 

função remunerada;  

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades 

referidas no inciso I, "a";  

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere 

o inciso I, "a";  

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 9  

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

(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. 54, inciso II, alínea d 

do Projeto B.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, p. 84.  

Outras discussões sobre o art. 54 na Comissão de Redação.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, p. 99 e 181. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:  

I - desde a expedição do diploma:  

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 

empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de 

serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;  

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 

sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;  

II - desde a posse:  

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 

função remunerada;  

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades 

referidas no inciso I, "a";  

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 

refere o inciso I, "a";  

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA: 00014 REJEITADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
VINICIUS CANSANÇÃO (PFL/AL) 
Texto:  
Suprima-se o item V do artigo 12 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo. 
Justificativa: 
O Nobre Relator no item II do artigo 14 do Anteprojeto permitiu que o Deputado ou Senador exerça, 
cumulativamente, cargo de magistério público ou privado anterior à diplomação.  
Porém, no tocante ao empresário, o Relator proíbe que o mesmo continue a dirigir seus negócios 
particulares.  
Parece-nos iníqua a proibição. Ademais, afeta o principio constitucional que ampara a liberdade de 
iniciativa, da qual depende a ordenação da atividade econômica. 
Não vemos como o fato do Congressista ser diretor de empresa, ou nela exercer função remunerada, 
possa influir em seu comportamento parlamentar. Seria suspeitar de sua probidade, o que não 
admitimos.  
Parecer:  
Rejeitada. 
 
EMENDA: 00120 REJEITADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:  
Inclua-se o inciso VII no art. 12 da Seção V do anteprojeto.  
"Inciso VII - Patrocinar interesses de caráter não social de grupos ou pessoas, ou de interesses de 
empresas organizadas para exercer atividades econômicas." 
Justificativa: 
Os Parlamentares são eleitos pelo povo, não podem, por conseguinte, sob pena de perda do 
Mandato, patrocinar interesses de caráter social de grupos ou pessoas. 
O Poder Legislativo representa um dos poderes da República e os seus integrantes têm atividade 
pública, por definição.  
Representar interesses particulares de grupos ou pessoas, que não tenham caráter social, ou 
patrocinar interesses de empresas organizadas que exerça, atividades econômicas, devem ser 
constitucionalmente proibidas. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
EMENDA: 00351 PREJUDICADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:  
Promover alterações do anteprojeto, conforme o Relator Deputado Constituinte "José Jorge". 
Dos Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores: 
Art. 11. Incluir-se a todos os Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores. 
§ 1o. Citar: Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores. 
§ 4o. Incluir Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores. 
§ 5o. Incluir: Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores. 
§ 6o. Incluir: Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores. 
§ 7o. Incluir: Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores. 
Art. 12 Incluir: Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores. 
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Art. 13 Incluir: Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Vereadores. 
§ 2o. Incluir: Assembleia Legislativa Estadual ou Municipal. 
Justificativa: 
Como todos são iguais perante a Lei, nada mais justo que estender a Imunidade Parlamentar a todos 
os demais que forem escolhidos como lídimos representantes do Povo, através do voto secreto e 
direto. 
Uma Parlamentar só pode ser eficaz em suas ações se for livre para exercer suas atividades e 
atribuições Constitucionais.  
A Constituição vigente ressalva os crimes consta a honra, uma vez que por essa brecha foram 
diversas barreiras criadas contra a liberdade de expressão e inúmeros abusos foram cometidos 
contra parlamentares Brasileiros. Salvo os crimes contra a Segurança Nacional e Suspensão do 
mandato por medida cautelar do Congresso, se faz necessário a aplicação das medidas cabíveis.  
Parecer:  
Prejudicada. 
 
EMENDA: 00368 REJEITADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:  
V - proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato 
com pessoa jurídica de direito público ou da administração indireta ou nela exercer função 
remunerada;.................................................. 
Justificativa: 
A alteração que propomos visa a incluir, no texto do item V do art. 12, das expressões “proprietários” 
e “contratadores” como caracterizadores de hipóteses de perda do mandato legislativo.  
A nossa preocupação é, exclusivamente, a de moralizar o exercício da outorga popular. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
EMENDA: 00369 PREJUDICADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:  
Acrescente-se ao art. 12 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" o item VII com a seguinte redação: 
Art. 12 .................................... 
VII - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o item I deste 
artigo. 
Justificativa: 
A inclusão deste item ao artigo 12 visa manter, no texto constitucional, disposição já inserida na atual 
“Carta Magna”.  
Julgamos importante essa manutenção como medida moralizadora do exercício do mandato 
legislativo.  
Parecer:  
Prejudicada, tendo em vista constar do inciso III do artigo 12. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE E 

EMENDA: 00083 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:  
Dê-se a seguinte redação ao art. 12, inciso II e ao art. 14 incisos I, II e III e parágrafo único, do 
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
"Art. 12 .......................... 
II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado nas entidades constantes do inciso 
anterior, ressalvados os de direção superior  
Art. 14 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador  
I - Investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território e de 
Prefeituras das Capitais, e em cargos de direção superior nos órgãos e entidades da administração 
indireta federal  
II - que exerça, cumulativamente, cargo de magistério público ou privado anterior à diplomação ou  
III - licenciado por motivo de doença ou para tratar de interesses particulares.  
Parágrafo único. Convocar-se-á suplente nos casos de vaga, de investidura em funções previstas 
neste artigo ou de licença por período igual ou superior a cento e vinte dias. Não havendo suplente e 
tratando-se de vaga, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze meses para o 
término do mandato." 
Justificativa: 
O anteprojeto no inciso III do art. 14, além de deixar para o Regimento Interno a definição das 
licenças que poderão ser concedidas ao parlamentar, repete o erro, salvo melhor juízo, da 
Constituição atual, quando estabelece o prazo mínimo de licença a ser concedida.  
A rigor, quando o dispositivo estabelece que não perderá o mandato quem tiver licença por um 
período igual ou superior a 120 dias, admite que o perderá se tiver licença por um período menor, o 
que é absurdo. 
O prazo interessa para limitar a convocação de suplente, por isso estará melhor no parágrafo único. 
Introduzimos no inciso I a possibilidade de o Deputado ou Senador exercer cargo de direção superior 
nos órgãos e entidades da administração indireta federal.  
Isto porque, a importância que determinados órgãos ou entidades da administração indireta 
assumiram no planejamento, execução e controle das decisões governamentais não justificam mais a 
vedação constitucional de que os cargos de direção superior dessas instituições sejam exercidos por 
Senadores ou Deputados Federais. 
É notória a importância, hoje do Banco Central, do Banco do Brasil, etc., nas decisões de caráter 
econômico.  
Assim. Nada mais recomendável que parlamentares possam exercer essas funções. 
Parecer:  
Aprovada parcialmente. 
 
EMENDA: 00212 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:  
Acrescente-se onde couber:  
Art. - Os Deputados e Senadores não poderão:  
I - desde a expedição do diploma:  
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a) firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquias, empresa pública, sociedade 
de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, e fundação de direito público, 
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.  
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado nas entidades da alínea anterior  
II - desde a posse:  
a) ser diretor ou proprietário de empresa que goze de favor de qualquer das entidades da alínea "a" 
do inciso anterior, ou nelas exercer qualquer função remuneradas  
b) ocupar cargo, função ou emprego, de que sejam demissíveis ad nutum  
c) exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal  
d) patrocinar causa contra as pessoas de direito público e demais entidades mencionadas neste 
artigo. 
Justificativa:  
A emenda procura manter norma constitucional tradicional do direito público brasileiro. 
Parecer:  
Aprovada Parcialmente. 
 
EMENDA: 00592 PREJUDICADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:  
Dê-se ao art. 10 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
Art. 10 - Os Deputados e Senadores não poderão:  
I - desde a expedição do diploma:  
a) firmar ou manter contrato com pessoa de direito público ou privado da Administração 
Descentralizada ou empresa concessionária do serviço público, salvo quando o contrato obedecer a 
normas uniformes;  
b) aceitar ou exercer comissão, cargo, função ou emprego remunerado pelas entidades enumeradas 
na alínea anterior.  
II - desde a posse:  
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato 
com pessoa jurídica de direito público ou da administração indireta, ou nelas exercer função 
remunerada.  
b) ocupar cargo, função ou emprego de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas 
na alínea "a" do item I, ou naquelas que exercem atividade econômica decorrente de concessão, 
autorização ou permissão de serviço público;  
c) exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal;  
d) exercer a presidência de entidade sindical de qualquer grau;  
e) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a alínea "a" do 
item I. 
Justificativa:  
O raciocínio por nós exposto quando da justificativa de emenda que oferecemos ao art. 1º desse 
Anteprojeto é válido, também, para justificar a presente Emenda. 
Parecer:  
Prejudicada. 
 
EMENDA: 00707 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:  
III - a - Subcomissão do Poder Legislativo:  
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Substitua-se por item a palavra inciso, no parágrafo único do art. 10, no item III do art. 12, no item VII 
do mesmo artigo, nos §§ 2o., 3o., 4o. e 5o. do art. 13 e no § 2o. do art. 18. 
Justificativa: 
Não se encontra, nas referencias aos numerais romanos da Constituição em vigor, nem uma vez 
sequer a palavra inciso, para significar item. Já no Anteprojeto Afonso Arinos, ora se usa uma, ora 
outra palavra. Há anteprojetos, como o da Comissão dos Estados, que usam somente a palavra item.  
Precisamos uniformizar, desde logo, a redação do texto constitucional, para facilitar a missão dos 
encarregados da redação final, digna da técnica legislativa do nosso Código Civil.  
Parecer:  
Rejeitada. 
 
EMENDA: 00803 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
VINICIUS CANSANÇÃO (PFL/AL) 
Texto:  
Suprima-se o item VI do artigo 12 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo. 
Justificativa: 
Parece-nos iníqua a proibição. Ademais, afeta o principio constitucional que ampara a liberdade de 
iniciativa, da qual depende a ordenação da atividade econômica.  
Não vemos como o fato do Congressista ser diretor de empresa, ou nela exercer função remunerada, 
possa influir em seu comportamento parlamentar. Seria suspeitar de sua probidade, o que não 
admitimos. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
EMENDA: 00805 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
LEUR LOMANTO (PFL/BA) 
Texto:  
1) Dê-se ao Art. 12 do anteprojeto da Subcomissão  
III-A a seguinte redação:  
Art. 12 Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  
i - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária do serviço público, salvo quando o contrato obedecer a 
cláusulas uniformes ou for relativo ao exercício de funções definidas pela Constituição.  
II - presidir entidade sindical ou associação de classe;  
III - exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal, ressalvadas as exceções previstas no 
inciso I.  
2) Dê-se ao inciso I do Art. 14 do anteprojeto da  
Subcomissão III-A a seguinte redação:  
Art. 14. Não perde o mandato o Deputado ou Senador:  
I - investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território e de 
Prefeituras das Capitais ou eventualmente prefeito, Superintendente de Autarquia, Presidente de 
Empresa Pública ou Empresa de Economia Mista. 
Justificativa: 
A presente emenda aditiva tem por escopo reduzir o elenco de restrições impostas à participação de 
Senadores e Deputados nos mais altos escalões do Poder Executivo. 
Esse elenco, constituindo por força da hipertrofia do Executivo, ao longo do regime de 
excepcionalidade implantado em 1964, começou a sofrer revisões já a partir da Emenda 
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Constitucional Nº 1, de 1969, que permitia a investidura do Senador ou Deputado, sem perda do 
respectivo mandato, na função de Ministro de Estado. As Emendas nº 3/1972, 13/1979 e 22/1982 
instituíram o acesso dos Senadores e Deputados aos governos estaduais, do Distrito Federal e dos 
Territórios, às Secretarias de Estado e às Prefeituras de Capitais.  
Urge a adequação do texto constitucional ao espírito da nova ordem político-institucional, consoante o 
restabelecimento das prerrogativas.  
Eliminando-se o impedimento dos Senadores e Deputados para a ocupação de cargo, função ou 
emprego de autarquias, empresas públicas, ou empresas de economia mista, viabiliza-se mais um 
fluxo de arejamento democrático da organização governamental, tão carente de maior participação 
dos representantes do povo.  
Mantém-se, por outro lado, as restrições pertinentes a outras entidades, entre as quais as empresas 
concessionarias de serviços públicos, em razão de suas próprias características e seus objetivos 
operacionais, o que não exclui a possibilidade de uma futura revisão da matéria em função do 
desempenho especifico de cada entidade.  
Parecer:  
Aprovada Parcialmente. 
 
EMENDA: 00819 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:  
O artigo 12 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo deve ter a seguinte redação, 
suprimindo seus incisos:  
Art. 12 Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse exercer qualquer cargo ou função 
pública ou outra atividade profissional, remunerada ou não, à exceção de um cargo de magistério. 
Justificativa: 
O dispositivo emendado estabelece um rol casuístico de impedimentos aos parlamentares, mas, no 
entanto permite que estes venham a exercer, concomitantemente com o mandato, uma serie de 
outras atividades. 
Uma das mais nobres funções do cidadão consiste exatamente em representar os interesses políticos 
da sociedade, e não vemos que essa representação possa ser desempenhada com fidelidade, 
seriedade, competência e autenticidade, se concomitante a ela o deputado ou senador possa 
desempenhar outras funções. 
Os impedimentos para o exercício de atividades estranhas à função pública são expressamente 
consagrados para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e 
outras, e pelas mesmas razões, devem ser estendidas aos parlamentares, e até com maior 
severidade, tendo em vista a amplitude de sua função. 
Aqueles que se propõe a representar a sociedade devem fazer uma opção clara: ou exercem o 
mandato com exclusividade, ou dedicam-se aos seus afazeres profissionais e privados. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
EMENDA: 00928 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:  
Dê-se a seguinte redação à parte final do item I do Art. 12 do Anteprojeto da Subcomissão do  
Poder Legislativo:  
I - ..., salvo quando o contrato e o processo de seleção obedecerem a cláusulas uniformes; 
Justificativa: 
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Não basta que o contrato tenha clausulas uniformes; a seleção do contratante deve atender à mesma 
condição para prevenir realmente o favorecimento ilícito, que é a intenção subjacente a este 
dispositivo. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
EMENDA: 00930 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:  
Suprima-se os itens III e IV e dê-se a seguinte redação ao item II do Art. 12 do Anteprojeto da 
Subcomissão do Poder Legislativo:  
Art. 12 II - aceitar ou exercer atividade remunerada, ressalvado o disposto no item II do art. 14; 
Justificativa: 
A emenda objetiva compatibilizar este dispositivo com o item II do art. 14, que prevê os casos em que 
se admite o exercício de cargo remunerado por parte do parlamentar. E busca expressar de forma 
mais precisa e concisa a intenção do dispositivo emendado, que é evitar que a atuação do 
parlamentar seja influenciada por quem lhe tem ascendência econômica. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
EMENDA: 01194 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:  
Inclua-se o inciso VIII, no artigo 12, da Seção V, do Anteprojeto da Subcomissão do Poder 
Legislativo.  
"Inciso VIII - Patrocinar interesses de caráter não social de grupos ou pessoas, ou de interesses de 
empresas organizadas para exercer atividades econômicas". 
Justificativa: 
Os Parlamentares são eleitos pelo povo, não podem, por conseguinte, sob pena de perda do 
Mandato, patrocinar interesses de caráter social de grupos ou pessoas. 
O Poder Legislativo representa um dos poderes da República e os seus integrantes têm atividade 
pública, por definição.  
Representar interesses particulares de grupo ou pessoas, que não tenham caráter social, ou 
patrocinar interesses de empresas organizadas que exerçam atividades econômicas, devem ser 
constitucionalmente proibidas.  
Parecer:  
Rejeitada. 
 
EMENDA: 01310 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:  
Modifique-se a redação do item III do art. 12, que passará a ser a seguinte:  
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III - patrocinar, quando advogado, causa em que a procuração, "ad juditia" ou "extra", lhe tenha sido 
outorgada por qualquer uma das entidades a que se refere o inciso I. 
Justificativa: 
A redação da atual Constituição, basicamente, reproduzida no anteprojeto, é absolutamente confusa, 
prestando-se a várias interpretações: 
O que é patrocinar? O jornalista que defende uma causa, também não o patrocina? 
Os lideres religiosos, sindicais, etc... que defendem determinadas posturas governamentais, também 
não o patrocinam? 
Por outro lado, em linguagem contemporânea, o patrocínio também se confunde com promoção, 
custeio, financiamento.... 
Sei, pelos antecedentes históricos, que o objetivo do atual mandamento constitucional é evitar que o 
deputado advogado, seja contratado pelo ente público, para defendê-lo a que criaria uma limitação à 
independência do parlamentar. 
A redação atual, todavia, em interpretação apressada, pode levar ao entendimento de que o 
parlamentar não pode advogar contra o Estado, o que é simplesmente um absurdo, e completamente 
contraria ao espírito de separação dos poderes. 
A nova redação, elimina praticamente todas as possíveis deformações de interpretação. 
Parecer:  
Prejudicada. 
 
EMENDA: 01366 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:  
Dê-se ao Caput do Art. 12 a seguinte redação:  
Art. 12 - Os Deputados não poderão, desde a posse: 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA: 00089 PREJUDICADA 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:  
Acrescente-se ao inciso II do Art. 12 a redação da alínea b do inciso I do mesmo Artigo. 
Justificativa: 
Trata-se de mera transferência do dispositivo, tendo em vista que muitos parlamentares, eleitos pela 
primeira vez, são funcionários públicos ou de entidades referidas na alínea a do inciso I, os quais 
ficarão privados, como atualmente, de perceberem sua remuneração no espaço de tempo entre a 
diplomação e a posse.  
Parecer:  
Prejudicada pela aprovação da emenda no. 3s0527-8. 
 
EMENDA: 00189 REJEITADA 
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Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:  
Artigo 12, inciso II, letra "a", suprima-se a seguinte expressão: "ser proprietários" 
Justificativa: 
No Brasil grande parte dos empreendimentos decorrem de contatos com o Governo. Obrigar a sócio 
proprietário de qualquer empresa a vender suas cotas ou ações de empresa que preste algum 
serviço ao governo, é um absurdo e inviável na prática, como vem acontecendo na vigência da atual 
constituição. 
Parecer:  
Contrário. O anteprojeto regula de forma adequada a questão. 
 
EMENDA: 00417 PREJUDICADA 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:  
Acrescente-se ao art. 12, do substitutivo do Senhor Relator, um inciso, com a seguinte redação:  
"III - Afastando-se do cargo para exercer mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para 
todos os efeitos legais, inclusive, promoções e o órgão que servia continuará responsável pelo 
recolhimento de sua parte às entidades da Previdência social, públicas ou privadas". 
Justificativa: 
Inúmeros servidores públicos, celetistas ou estatutários, disputam cargos eletivos e são a ele 
conduzidos. Necessitam afastar-se do trabalho e aí enfrentam grandes dificuldades: não são 
promovidos, sofrem a inveja dos colegas e, muitas vezes são obrigados a continuar contribuindo para 
a Previdência Social, como se fossem autônomos. É preciso prestigiar as vocações políticas.  
Parecer:  
Prejudicado. A matéria é tratada no anteprojeto da Comissão de Organização Eleitoral, em dispositivo 
genérico para todos os mandatos. 
 
EMENDA: 00439 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:  
Dê-se a seguinte redação à parte final do item I, a do art. 12 do Anteprojeto:  
I - ........................................  
a)..., salvo quando o contrato e o processo de seleção obedecerem a cláusulas uniformes; 
Justificativa: 
Não basta que o contrato tenha cláusulas uniformes; a seleção do contratante deve atender à mesma 
condição para prevenir realmente o favorecimento ilícito; que é a intenção subjacente a este 
dispositivo. 
Parecer:  
Favorável, em parte, incluindo-se o termo "respectivo" antes do processo. 
 
EMENDA: 00463 APROVADA 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:  
- O artigo 12 do anteprojeto do ilustre Relator da Comissão deve ter a seguinte redação, suprimidas 
seus incisos:  
Art. 12 - Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse exercer qualquer cargo ou função 
pública ou outra atividade profissional, remunerada ou não, à exceção de um cargo de magistério. 
Justificativa: 
O dispositivo emendado estabelece um rol casuístico de impedimentos aos parlamentares, mas, no 
entanto permite que estes venham a exercer, concomitantemente com o mandato, uma série de 
outras atividades. 
Uma das mais nobres funções do cidadão consiste exatamente em representar os interesses políticos 
da sociedade, e não vemos que essa representação possa ser desempenhada com fidelidade, 
seriedade, competência e autenticidade, se concomitante a ela o deputado ou senador possa 
desempenhar outras funções. 
Os impedimentos para o exercício de atividades estranhas à função pública são expressamente 
consagradas para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e 
outras, e pelas mesmas razões, devem ser estendidas aos parlamentares, e até com maior 
severidade, tendo em vista a amplitude de sua função. 
Aqueles que se propõe a representar a sociedade devem fazer uma opção clara: ou exercem o 
mandato com exclusividade, ou dedicam-se aos seus afazeres profissionais e privados. 
Parecer:  
Favorável, nos termos da emenda no. 3s0469-7. 
 
EMENDA: 00469 APROVADA 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:  
Dê-se a seguinte redação ao item I b do art.12 do Anteprojeto, suprimindo-se o item II b.  
Art. 12 - ..................................  
I - ........................................  
b) aceitar ou exercer atividade remunerada, ressalvado o disposto no item II, art. 14; 
Justificativa: 
A emenda objetiva compatibilizar este dispositivo com o item II do art. 14, que prevê, os casos em 
que se admite o exercício de cargo remunerado por parte do parlamentar. E busca expressar de 
forma mais precisa e concisa a intenção do dispositivo emendado, que é evitar que a atuação do 
parlamentar seja influenciada por quem lhe tem ascendência econômica. 
Parecer:  
Favorável. Favorece o livre exercício do mandato. 
 
EMENDA: 00527 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:  
O Artigo 12 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 12 - Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  
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I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária do serviço público, salvo quando o contrato obedecer a 
cláusulas uniformes;  
II - Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego renumerado, inclusive os de que sejam demissíveis 
'ad nutum', nas entidades constantes do inciso anterior;  
III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I;  
IV - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso II;  
V - presidir entidade sindical ou associação de classe;  
VI - Ser diretor de empresa que goza de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 
público, ou nela exercer função remunerada; e  
VII - exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal. 
Justificativa: 
Trata-se de restabelecer dispositivo integrante do relatório final da Subcomissão do Poder Legislativo 
aprovado por unanimidade. 
Parecer:  
Favorável. O dispositivo proposto atende melhor ao objetivo. 
 
 
EMENDA: 00742 REJEITADA 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
ÁLVARO ANTÔNIO (PMDB/MG) 
Texto:  
Emenda ao Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
O item II, letra E, do art. 12 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 12. ........................ 
II - desde a posse ...  
e) exercer outro cargo federal, estadual ou municipal, ressalvada a exceção prevista no inciso I  
do art. 14. 
Justificativa: 
O texto do Relator da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, tem sido 
contrário às prerrogativas dos parlamentares, pois restringe o que ficou estabelecido no relatório final 
da Subcomissão do Poder Legislativo. 
A presente emenda vem de pronto, restabelecer o texto anterior da Subcomissão do Poder 
Legislativo que assegura maiores prerrogativas para os parlamentares. 
Parecer:  
Contrário. O anteprojeto já trata de forma adequada a questão. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA: 05059 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:  
Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução 
no. 01/87 C.S.)  
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Suprima-se, do inciso I do Art. 109 do Anteprojeto as fases: "salvo quando o contrato e o respectivo 
processo de seleção obedecerem a cláusulas uniformes, ou for relativo ao exercício de funções 
definidas pela Constituição;" 
Justificativa: 
O elevado múnus parlamentar, sobretudo no processo de consolidação das prerrogativas do 
Congresso Nacional e de implantação progressiva de um regime neoparlamentarista de governo, é 
incompatível com exceções que gerem ocupações paralelas ao exercício do mandato legislativo, em 
particular de forma tão inespecífica, como na formação que se propõe suprimir. A dispersão de 
funções e a impressão de sua definição depõe contra a dignidade parlamentar. 
 
EMENDA: 05310 REJEITADA 
Fase:  
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:  
Emenda modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção V - Art. 109 Inciso IV  
Texto  
Art. 109. ..................................  
IV - exercer o poder de controle ou administrar empresa que, após sua diplomação, venha manter 
contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. 
Justificativa: 
O dispositivo em tela visa a preservar a independência do congressista em relação a atividades 
privadas, porém, não estaria ela plenamente abrangida se não se impedisse que o Deputado ou 
Senador pudesse exercer o poder de controle sobre as empresas que gozam de favores do setor 
público. Assim, também vetou-se ao Membro do Congresso Nacional o exercício de poder de controle 
sobre tais empresas.  
Por outro lado, por acreditar-se excessivo, reduziu-se a abrangência do dispositivo a apenas aquelas 
empresas que, após a diplomação do Deputado ou Senador, venham a gozar de ditos benefícios, ao 
contrário do texto original que impedia a vinculação do congressista à empresa, ainda que os favores 
que esta tivesse obtido fossem bem anteriores.  
Parecer:  
Pela rejeição. É Emenda de mérito. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA: 04704 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:  
Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução 
no. 01/87 C.S.)  
Suprima-se, do inciso I do Art. 110 do Anteprojeto as fases: "salvo quando o contrato e o respectivo 
processo de seleção obedecerem a cláusulas uniformes, ou for relativo ao exercício de funções 
definidas pela Constituição;" 
Justificativa: 
O elevado múnus parlamentar, sobretudo no processo de consolidação das prerrogativas do 
Congresso Nacional e de implantação progressiva de um regime neoparlamentarista de governo, é 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 22  

 

incompatível com exceções que gerem ocupações paralelas ao exercício do mandato legislativo em 
particular de forma tão inespecífica, como na formulação que se propõe suprimir. A dispersão de 
funções e a impressão de sua definição depõem contra a dignidade parlamentar. 
Parecer:  
As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
 
EMENDA: 04939 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:  
Emenda modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção V - Art. 110 Inciso IV  
Texto  
Art. 110. ..................................  
IV - exercer o poder de controle ou administrar empresa que, após sua diplomação, venha manter 
contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. 
Justificativa: 
O dispositivo em tela visa a preservar a independência do congressista em relação a atividades 
privadas, porém, não estaria ela plenamente abrangida se não se impedisse que o Deputado ou 
Senador pudesse exercer o poder de controle sobre as empresas que gozam de favores do setor 
público. Assim, também vetou-se ao Membro do Congresso Nacional o exercício de poder de controle 
sobre tais empresas.  
Por outro lado, por acreditar-se excessivo, reduziu-se a abrangência do dispositivo a apenas aquelas 
empresas que, após a diplomação do Deputado ou Senador, venham a gozar de ditos benefícios, ao 
contrário do texto original que impedia a vinculação do congressista à empresa, ainda que os favores 
que esta tivesse obtido fossem bem anteriores.  
Parecer:  
As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
 
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:  
[...] 
Art. 110. Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  
I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato e o 
respectivo processo de seleção obedecerem a cláusulas uniformes, ou forem relativos ao exercício 
de funções definidas pela Constituição;  
II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis 
"ad nutum", nas entidades constantes do item anterior;  
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III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o item I;  
IV - ser diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 
público, ou nela exercer função remunerada;  
V - exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal, ressalvadas as exceções previstas 
nesta Constituição. 
[...] 
Justificativa: 
Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 
governo. 
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da Organização dos 
Poderes e Sistemas de Governo, do projeto de Constituição. 
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções 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: 10664 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 110  
Suprima-se a expressão "e Senadores" do "caput" do artigo 110 do Projeto de Constituição, 
renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
O signatário formulou, em Emenda própria, proposta de instalação de sistema unicameral. Logo, deve 
ser suprimida a expressão “e Senadores”, porquanto deixará de existir o Senado da República. 
Parecer:  
A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
 
EMENDA: 12242 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:  
Emenda ao art. 110 - Item V  
Dê-se ao item V do art. 110 a seguinte redação:  
V - exercer, em caráter permanente, outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal, ressalvadas 
as exceções previstas na Constituição. 
Justificativa: 
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A inclusão da expressão “em caráter permanente” destina-se a ressalvar de maneira expressa as 
hipóteses já admitidas na Constituição do parlamentar ser convocado para, em caráter transitório, 
assumir cargo eletivo na condição de suplente. 
Parecer:  
A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. 
 
 
EMENDA: 17574 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:  
Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Dê-se nova redação ao Capítulo I (Do Legislativo) do Título V: 
[...] 
Art. 105. Os Deputados não poderão:  
I - desde a expedição do diploma, manter, em nome pessoal ou como mandatários, relações 
contratuais com pessoa jurídica de direito público, autarquia, sociedade de economia mista, fundação 
governamental, empresa pública ou privada de qualquer natureza, salvo quando o contrato obedecer 
a cláusulas uniformes;  
II - desde a posse:  
a) ser controladores de empresa que mantenha contrato permanente com pessoa jurídica de direito 
público;  
b) aceitar ou exercer, ainda que sem remuneração, cargo, função ou emprego nas entidades 
mencionadas no inciso I;  
c) exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal; e  
d) exercer a advocacia. 
[...] 
Justificativa: 
Trata-se de consagrar constitucionalmente a figura de um Congresso Nacional com força e 
representatividade para assegurar a soberania dos interesses da sociedade brasileira na condução 
da vida política e econômica do país.  
Parecer:  
A matéria objeto da emenda será reexaminada com vistas à formulação do Substitutivo, daí nosso 
parecer pela sua aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 18690 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:  
De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23 do Regimento interno da Assembleia Nacional 
Constituinte, dê-se ao Título V - DA ORGANIZAÇÃO  
DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO a seguinte redação:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  
DO CONGRESSO NACIONAL 
[...] 
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Art. 55 - Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  
I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a 
cláusulas uniformes;  
II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis 
"ad notum", nas entidades constantes do item anterior;  
III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o item I;  
IV - ser proprietário ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 
jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; e  
V - exercer outro mandato eletivo federal, estadual ou municipal. 
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados. 
(Obs. A numeração sequencial dos dispositivos propostos não correspondem à do Projeto). 
Parecer:  
A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 18917 APROVADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:  
Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 110, I. 
Dê-se ao inciso I do art. 110 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 110. ..................................  
I) Firmar ou manter contrato com órgãos da administração direta e autarquias, salvo quando o 
contrato e o respectivo processo de seleção obedecem a cláusulas uniformes, ou forem relativos ao 
exercício de funções definidas pela Constituição; 
Justificativa: 
A parte final do texto original – Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista ou Empresa 
Concessionária de serviço público, não se justifica, vez que, de acordo com os artigos 4o e 5o, do 
Decreto-Lei 200, de 1967, tais pessoas têm personalidade jurídica de direito privado, não se 
justificando a extensão da proibição de contratos entre parlamentares e as mesmas. 
Parecer:  
A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 
 
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  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 26  

 

CAPÍTULO I DO PODER LEGISLATIVO 
[...] 
SECÇÃO IV  
DOS DEPUTADOS E SENADORES  
Art. 62 - Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos e, desde a 
expedição do diploma, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem 
processados criminalmente, sem a prévia licença de sua Câmara.  
§ 1o. - O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a prescrição, 
enquanto durar o mandato.  
§ 2o. - Os Regimentos Internos disciplinarão os pedidos de licença para processo, formação de culpa, 
testemunho de parlamentar, requisição pelo Judiciário, sigilo de informações à Justiça, tomada a 
deliberação por voto secreto da maioria.  
§ 3o. - A incorporação às Forças Armadas, de Deputados e Senadores, embora militares, dependerá 
de prévia licença da Câmara respectiva.  
§ 4o. - Os Deputados e Senadores estão, em suas opiniões, palavras e votos, vinculados 
exclusivamente a sua consciência.  
§ 5o. - Os Regimentos Internos das duas Casas disporão, igualmente, sobre o condicionamento de 
exercício de funções não parlamentares pelos membros das respectivas Casas, disciplinadas a 
suspensão e perda do mandato, dentre outros, nos seguintes casos:  
a) assinatura de contratos com pessoas jurídicas de direito público e da administração indireta, 
municipal, estadual ou federal, salvo se o contrato obedecer as normas uniformes;  
b) aceitação de cargos e empregos remunerados ou de que sejam demissíveis "ad nutum";  
c) patrocínio de causas de entidades previstas na alínea "a", ou de direção de empresas que gozem 
de favor decorrente de contrato com aquelas;  
d) exercício de outro cargo eletivo, afora os previstos nesta Constituição.  
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:  
A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 19802 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:  
Dê-se ao inciso I do art. 110 a seguinte redação:  
Art. 110........................  
I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a 
cláusulas uniformes. 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação, com extirpação de palavras supérfluas.  
Parecer:  
As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 19860 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
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EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:  
Emenda no.  
Acrescente-se o artigo "os" antes da palavra "Senadores" no art. 110, "caput". 
Justificativa: 
Aprimoramento de redação.  
Parecer:  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 19863 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:  
Dê-se ao inciso V do art. 110 a seguinte redação:  
Art. 110 - ..................................  
V - exercer outro mandato eletivo federal, estadual ou municipal. 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação, com supressão de palavras supérfluas.  
Parecer:  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 20520 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:  
Emenda Substitutiva ao Capítulo I do Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Substitua-se o texto constante do Capítulo I do Título V do Projeto de Constituição do Relator 
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
Seção I - Do Congresso Nacional 
[...] 
Art. 54 - Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  
I - Firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade 
de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato e o 
respectivo processo de seleção obedecerem a cláusulas uniformes, ou for relativo ao exercício de 
funções definidas pela Constituição;  
II - Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis 
"ad nutum", nas entidades constantes do inciso anterior, salvo nos casos previstos nesta 
Constituição;  
III - Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I;  
IV - Ser diretor de empresa que goze de favor decorrente de contato com pessoa jurídica de direito 
público, ou nele exercer função remunerada;  
V - Exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal, ressalvadas as exceções previstas 
nesta Constituição. 
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[...] 
Justificativa: 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição. 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico.” 
Neste trabalho, respeitamos, as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o 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. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA: 21064 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao item IV do art. 85 a seguinte redação:  
IV - ser controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 
jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. 
Justificativa: 
Tal como redigido um proprietário para se eleger parlamentar teria que vender a sua empresa. Como 
isto não poderá ocorrer este artigo perderá a eficácia. Uma Constituição sem eficácia não tem razão 
de ser. 
Parecer:  
Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
EMENDA: 21211 APROVADA 
Fase:  
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O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:  
Emenda Substitutiva  
Dispositivo alterando o titulo V  
Dê-se ao título V do projeto, a seguinte redação:  
[...] 
Art. V.IV.11. Os Deputados não poderão, desde a posse:  
I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária do serviço público;  
II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado ou não, inclusive os de que sejam 
demissíveis ad nutum, nas entidades constantes do inciso anterior ou em qualquer tipo de empresa 
privada;  
III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I;  
IV - presidir entidade sindical ou associação de classe;  
V - exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:  
De autoria do Deputado Cunha Bueno, a Emenda em exame trata efetivamente da organização do 
Poder Executivo, composto da Presidência da República, que compreende o Presidente da República 
e dois Vice-Presidentes, e da Corporação Executiva da União, compreendendo a Assembleia 
Governativa da União, o Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros. A Emenda trata também dos 
Partidos Políticos, chamando a atenção para a importância do pluralismo partidário no sistema 
democrático de governo. Propõe a criação da Assembleia Legislativa Federal, representação máxima 
dos Estados perante o Legislativo. De um modo geral, a Emenda está contemplada no Substitutivo, 
pelas linhas gerais de defesa do Estado e da Nação. Por outro lado, certas modificações 
apresentadas o são de natureza circunstancial, sem se aprofundar na reestruturação do texto original 
contido no Projeto de Constituição.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
EMENDA: 22754 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 85, Inciso IV.  
Suprima-se do Inciso IV do artigo 85 a expressão "proprietários, controladores ou" 
Justificativa: 
A proibição à propriedade das empresas citadas no Inciso IV deste artigo tem sido historicamente 
burlada por artifícios que, embora mudem a situação, não modificam os seus efeitos. Continuar 
proibindo será um mero exercício de hipocrisia e um permanente convite à violação dissimulada do 
espírito da Constituição que estamos preparando.  
Parecer:  
A emenda objetiva suprimir a expressão "proprietários e controladores", do inciso IV do art. 85, que 
estabelece limitações para Deputados e Senadores desde a sua posse, por entender que essa 
proibição tem sido historicamente burlada.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA: 24772 REJEITADA 
Fase:  
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O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:  
EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao inciso IV do artigo 85 a expressão "salvo se o contrato for anterior a sua eleição." 
Justificativa: 
A presença do Estado na economia, em todos os países, é dominante. 
Proibir que pessoas que pertençam a empresas que mantenham contratos com pessoas jurídicas de 
direito público possam exercer mandato parlamentar, afastaria da vida pública parcela expressiva de 
cidadãos.  
O favorecimento de pessoas e empresas têm caminhos sinuosos muito mais poderosos que o 
exercício do mandato parlamentar. 
Parecer:  
A restrição contida no item IV do art. 85 já é suscetível de muitas manobras tendentes à sua 
transgressão. Acrescentar-lhe a ressalva proposta é ampliar, ainda mais, os caminhos escusos, que o 
próprio autor aponta, para a invalidação do princípio, na prática. 
 
EMENDA: 26893 APROVADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:  
EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo, do Título V Da Organização dos Poderes e Sistemas de 
Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  
DO CONGRESSO NACIONAL 
[...] 
Art. 110. Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  
I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato e o 
respectivo processo de seleção obedecerem a cláusulas uniformes, ou forem seletivos ao exercício 
definidas pela Constituição;  
II - aceitar ou exercer cargos, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis 
"ad nutum", nas entidades constantes do item anterior;  
III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o item I;  
IV - ser diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 
pública, ou nele exercer função remunerada;  
V - exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal, ressalvadas as exceções previstas 
nesta Constituição. 
[...] 
Justificativa: 
Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 
governo. 
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da Organização dos 
Poderes e Sistemas de Governo, do projeto de Constituição. 
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora. 
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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: 27283 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 85, inciso IV  
Dê-se a seguinte redação ao inciso IV, do artigo 85, do Substitutivo do Relator, ao Projeto de 
Constituição, dele retirando apenas o vocábulo "proprietários":  
"Art. 85 - Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse;  
IV - ser controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 
jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;" 
Justificativa: 
Tal como se apresenta no Substitutivo, esta disposição poderá gerar indesejáveis, e injustas, 
discriminações contra todos aqueles que sejam meramente quotistas ou acionistas de empresas que 
mantenham relações ou dependam de pessoas jurídicas de Direito Público. Cujo universo, 
convenhamos, não é desprezível neste País. 
Não improcederia a afirmação de que é praticamente incalculável o número de empresas que, por 
manterem forçosas relações negociais com entidades direta, ou indiretamente, controladas pelos 
governos dos três níveis de competência, delas “gozem favores”, para usar a expressão desse inciso 
IV, do artigo 85, do Substitutivo. 
Assim, para evitar dúbias interpretações, e possíveis problemas, deve ser modificada a redação 
desse dispositivo. 
Parecer:  
A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA: 27474 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:  
Dê-se ao inciso IV do artigo 85 do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 85. ............................. 
IV. ser diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 
público, ou nela exercer função remunerada, salvo quando o contrato e o respectivo processo de 
seleção obedecem a cláusula uniformes, ou forem relativos ao exercício de funções definidas pela 
Constituição." 
Justificativa: 
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Optamos por acrescentar, também, no inciso IV, do art. 85 a parte final do inciso I do mesmo artigo, 
do Substitutivo.  
Se o parlamentar pode firmar ou manter contrato com aquelas pessoas, por mais forte razão poderá 
ser diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 
público, ou nela exercer função remunerada, desde que obedecida a ressalva. 
Parecer:  
Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a sistemática 
adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
EMENDA: 27638 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o Inciso III do Art. 85. 
Justificativa: 
Uma das principais atribuições dos membros do Congresso Nacional é precisamente patrocinar 
causas em que seja interessada qualquer das entidades referidas no item I do artigo 85. As restrições 
cabíveis já estão arroladas no item II.  
Parecer:  
Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a sistemática 
adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
EMENDA: 28258 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:  
Título V - Capítulo I - Seção V  
Suprima-se o Inciso IV, do art. 85. 
Justificativa: 
A causa impeditiva de poder o Deputado ou Senador vir a ser, desde a posse, proprietário, 
controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de 
direito público, ou nele exercer função remunerada, não tem boa moralidade pública, pois a par de 
falso pressuposto de que todo parlamentar não é imune “a gozar de favor” – o que já lhe agride o 
decoro pessoal – olvida que o contrato assinado dá direitos e obrigações, que, sinalagmaticamente, 
não podem lhe impedir de exigir os direitos de sua empresa e cumprir suas obrigações para com a 
pessoa jurídica de direito público. 
Assim, se recebe os direitos não deve favor a ninguém. Se cumpre a obrigação não faz favor a 
ninguém.  
Se gozar de favor indevido, o deputado há de responder perante a lei e o Congresso pela 
prevaricação ocorrida.  
A supressão do texto, ora proposta, objetiva limpar o artigo do princípio que contem suposta ordem 
de moralidade funcional, altamente agressora e imprópria, impedidos de viger, os empresários de 
oferecerem sua contribuição e experiência para a vida parlamentar.  
Ademais, o inciso, se não rejeitado, seria causa impediente de vir o empresário a exercer mandato 
popular.  
Parecer:  
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Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda conflita com a sistemática 
adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
EMENDA: 28576 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:  
Dê-se ao inciso V do art. 85 a seguinte  
Art. 85 ............................. 
V - exercer outro mandato eletivo federal, estadual ou municipal. 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação, com supressão de palavras supérfluas. 
Parecer:  
Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
EMENDA: 28579 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 inciso I do art. 85 a seguinte redação:  
Art. 85...........................  
I - firmar ou manter contrato com pessoas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade 
de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer 
a cláusulas uniformes. 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação, com extirpação de palavras supérfluas.  
Parecer:  
Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
EMENDA: 28697 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:  
Emenda nº  
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Acrescente-se o artigo "os" antes da palavra "Senadores" no art. 85, "caput". 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:  
A emenda cuida tão-somente da parte redacional do dispositivo.  
Entendemos que ainda não é o momento oportuno para tratar-se desse aspecto, que será levado na 
devida conta por ocasião da redação final do texto.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
EMENDA: 28699 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 art. 85 a seguinte redação:  
Art. 85 - Os Deputados e os Senadores não poderão, desde a posse: 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:  
A emenda cuida tão-somente da parte redacional do dispositivo.  
Entendemos que ainda não é o momento oportuno para tratar-se desse aspecto, que será levado na 
devida conta por ocasião da redação final do texto.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
EMENDA: 30107 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:  
Alinhe-se o parágrafo primeiro do artigo 86, como inciso III do mesmo, renumerando-se os demais 
parágrafos. 
Justificativa: 
Para maior coerência o parágrafo deve vir a seguir ao tratamento do decoro parlamentar. 
Parecer:  
O art. 85 descreve os impedimentos a que estão sujeitos os Deputados e Senadores, desde a posse. 
A presente Emenda introduz alteração no referido dispositivo que vai de encontro à opinião 
majoritária da Comissão de Sistematização. Por isso, somos pela sua rejeição. 
 
EMENDA: 30235 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:  
Dê-se ao Art. 85, Item I, do Substitutivo do Projeto de Constituição do Relator da Comissão de 
Sistematização a seguinte redação:  
"I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, empresa pública, sociedade de economia 
mista, fundação pública ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato e o 
respectivo processo de seleção obedeceram cláusulas uniformes;" 
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Justificativa: 
O texto proposto retira da redação inicial a referência às autarquias; referência desnecessária, já que 
elas constituem pessoas de direito público. 
Por outro lado, acrescentam as fundações públicas, aquelas que são constituídas por um ente público 
e são mantidas com recursos da Fazenda Pública. 
A referência às fundações públicas encontra-se em vários dispositivos do Projeto (ver, por exemplo, 
art. 64, § 2º) e não há razão para exclui-las do texto do item epigrafado, já que elas, na pratica, 
correspondem a verdadeiras entidades da administração indireta (apesar de o Decreto-Lei 900/69 
negar isto). 
Parecer:  
O art. 85 descreve os impedimentos a que estão sujeitos os Deputados e Senadores, desde a posse. 
A presente Emenda introduz alteração no referido dispositivo que vai de encontro à opinião 
majoritária da Comissão de Sistematização. Por isso, somos pela sua rejeição. 
 
 
EMENDA: 30312 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
DJENAL GONÇALVES (PMDB/SE) 
Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o Inciso III, do Artigo 85 do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
Desde a Constituição política do Império do Brasil de 25 de março de 1824, são estabelecidas 
incompatibilidades entre mandato parlamentar e exercício de outras funções especificas. 
A Constituição de 1934 foi a primeira a proibir o patrocínio, por Deputados, de causas contra a União, 
os Estados e os Municípios (Art.33, 4). 
A Constituição de 1937 repetiu o mesmo dispositivo (Art.44, “E”). 
O Art.48, II, “E”, da Constituição de 1964, estabeleceu a proibição dos Deputados e Senadores, 
desde a posse, patrocinar causa contra pessoa jurídica de Direito Público. 
A Constituição de 1967 (Art. 36, II, “D”) e a Emenda Constitucional nº.1, de 1969, ampliaram aquela 
proibição. 
Entendemos, no entanto, que tal restrição não pode prosperar nos moldes propostos pelo 
Substitutivo, que é por demais. 
A proibição deve restringir-se ao patrocínio das causas contra as Pessoas Jurídicas de Direito 
Público, nada mais. 
Parecer:  
O art. 85 descreve os impedimentos a que estão sujeitos os Deputados e Senadores, desde a posse. 
A presente Emenda introduz alteração no referido dispositivo que vai de encontro à opinião 
majoritária da Comissão de Sistematização. Por isso, somos pela sua rejeição. 
 
EMENDA: 30313 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
DJENAL GONÇALVES (PMDB/SE) 
Texto:  
EMENDA ADITIVA:  
Dê-se ao Inciso IV do Artigo 85 do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 85 - ..................................  
IV - Ser Diretor de Empresa que goze de favor decorrente de Contrato com Pessoa Jurídica de Direito 
Público, ou nela exercer função remunerada, salvo quando o contrato e o respectivo processo de 
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seleção obedecem a cláusula uniformes, ou forem relativas ao exercício de funções definidas pela 
Constituição. 
Justificativa: 
Optamos por acrescentar, também, no Inciso IV, do Art.85, a parte final do Inciso I do mesmo artigo, 
do Substitutivo. 
Se o Parlamentar pode firmar ou manter contrato com aquelas pessoas, por mais forte razão poderá 
ser Diretor de Empresa que goze de favor decorrente de contrato com Pessoa Jurídica de Direito 
Público, ou nela exercer função remunerada, desde que obedecida a ressalva. 
Parecer:  
O art. 85 descreve os impedimentos a que estão sujeitos os Deputados e Senadores, desde a posse. 
A presente Emenda introduz alteração no referido dispositivo que vai de encontro à opinião 
majoritária da Comissão de Sistematização. Por isso, somos pela sua rejeição. 
 
EMENDA: 30314 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
DJENAL GONÇALVES (PMDB/SE) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao inciso I, do Artigo 85 do Substitutivo de Relator, a seguinte redação:  
Art. 85 - ..................................  
I - Firmar ou manter contrato com órgãos da Administração direta e Autarquias, salvo quando o 
contrato e o respectivo processo de seleção obedece as cláusulas uniformes, ou forem relativos ao 
exercício de funções definidas pela Constituição. 
Justificativa: 
A parte final do texto original – Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista ou Empresa 
Concessionária de serviço público, não se justifica, vez que, de acordo com os artigos 4o e 5o, do 
Decreto-Lei 200, de 1967, tais pessoas têm personalidade jurídica de direito privado, não se 
justificando a extensão da proibição de contratos entre parlamentares e as mesmas. 
Parecer:  
O art. 85 descreve os impedimentos a que estão sujeitos os Deputados e Senadores, desde a posse. 
A presente Emenda introduz alteração no referido dispositivo que vai de encontro à opinião 
majoritária da Comissão de Sistematização. Por isso, somos pela sua rejeição. 
 
EMENDA: 32426 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:  
Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 85, Item IV  
Acrescente-se ao Art. 85, Item IV, as seguintes palavras: "salvo quando o contrato obedecer as 
cláusulas uniformes". 
Justificativa: 
O Art. 85 estabelece as proibições aos parlamentares e, no Item I, ressalva as hipóteses de contrato 
firmado por parlamentares caso tenha cláusulas uniformes. 
Se não for incluído este mesmo princípio no item IV nenhum possuidor da maioria de ações de 
qualquer empresa neste País poderá ser deputado ou senador, visto que num País como o nosso, 
onde dominam as estatais, toda organização empresarial precisa de levantar empréstimos no Banco 
do Brasil ou em outros bancos estatais.  
Ora, o empréstimo é um contrato de cláusulas uniformes, que não representa nenhum favor e até 
pelo contrário, hoje em dia, com juros altos, é tendência para prejuízo.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 37  

 

Não se incluindo as palavras “cláusulas uniformes”, todo deputado comerciante ou industrial que fizer 
empréstimos com “bancos oficiais” perde o mandato. Daí a razão de emenda acima.  
Parecer:  
Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
EMENDA: 32532 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:  
Modificar o inciso IV do artigo 85, conforme redação seguinte:  
Artigo 85. Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  
............................................  
IV - Ser proprietários ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 
jurídica de direito público, ou nela exercer função executiva remunerada. 
Justificativa: 
A emenda em questão objetiva evitar que sejam Deputados e Senadores pessoas que tenham efetiva 
ingerência (como proprietário individual, diretor ou empregado em função executiva) em empresas 
que mantenham contrato com pessoa jurídica de direito público. 
Além disso, a referência a “controladores” deve ser evitada por se tratar de conceito muito subjetivo, 
uma vez que não abrange ele necessariamente apenas quem detenha 51% do capital votante. 
Parecer:  
O texto em si, da presente Emenda, já encontra-se contemplado no Substitutivo.  
Assim, pela sua rejeição. 
 
EMENDA: 32907 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ARTUR DA TÁVOLA (PMDB/RJ) 
Texto:  
Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 85 a seguinte redação:  
"VI - nenhum membro do Congresso Nacional e seus cônjuges, filhos ou sócios poderão receber 
concessão para a exploração de canais de rádio ou televisão na vigência de mandato ou suplência". 
Justificativa: 
A partir do momento em que o Congresso Nacional passa a ser co-partícipe da outorga de 
concessões, para exploração de canais de rádio e televisão, não há fundamento ético de que o faça 
em beneficio de qualquer de seus membros, parentes ou suplentes. 
Parecer:  
O art. 85 descreve os impedimentos a que estão sujeitos os Deputados e Senadores, desde a posse. 
A presente Emenda introduz alteração no referido dispositivo que vai de encontro à opinião 
majoritária da Comissão de Sistematização. Por isso, somos pela sua rejeição. 
 
EMENDA: 32927 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
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9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ARNALDO MORAES (PMDB/PA) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Suprima-se o Inciso II do Art. 85 do Título V, Capítulo I, Seção V, do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
A emenda visa retirar do texto da nova Constituição a contradição que vem se repetindo em muitas 
Cartas brasileiras, que impedem os parlamentares de exercer cargo de direção, demissível ad nutum, 
nas empresas públicas em geral, como autarquias, sociedades de economia mista ou empresas 
concessionárias de serviços públicos, mas permitem o exercício de funções como Primeiro-Ministro, 
Ministro de Estado e outras. 
O impedimento procura evitar que na direção de uma empresa pública, o parlamentar possa sofrer 
influências do Executivo, que lhe tirem sua independência. Ocorre que essa influência, o membro do 
Legislativo pode sofrer se for para um Ministério, Secretaria ou Governo. Cumpre retirar a proibição. 
Parecer:  
O art. 85 descreve os impedimentos a que estão sujeitos os Deputados e Senadores, desde a posse. 
A presente Emenda introduz alteração no referido dispositivo que vai de encontro à opinião 
majoritária da Comissão de Sistematização. Por isso, somos pela sua rejeição. 
 
EMENDA: 33038 APROVADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:  
Dê-se ao Título V do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
TÍTULO V  
Da Organização Federal  
CAPÍTULO I  
Do Congresso Nacional  
SEÇÃO I  
Dos Princípios Gerais 
[...] 
Art. 75. Os deputados e senadores não poderão desde a posse:  
I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato e o 
respectivo processo de seleção obedecerem a cláusulas uniformes;  
II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis 
"ad nutum", nas entidades constantes do item anterior;  
III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o item I;  
IV - ser diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 
público, ou nela exercer função remunerada;  
V - exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal; 
[...] 
Justificativa: 
Oferecemos, na presente Emenda, uma proposta de Organização da União Federal, estabelecendo. 
I – a estruturação dos órgãos básicos que a integram, 
II – o relacionamento reciproco entre eles (vale dizer, o sistema de governo). 
Os órgãos básicos que compõem a União Federal são 
I – o Congresso Nacional, representando o Povo Brasileiro na diversidade de suas opiniões, de seus 
interesses e se suas ideologias, 
II – a Presidência da República, a Chefia de Estado, representando o Povo Brasileiro na sua unidade 
em torno dos valores nacionais e do consenso, quanto às regras e princípios do regime democrático, 
que tornam possível a coesão da sociedade política brasileira, 
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III – o Governo, órgão que, lastreado na maioria da opinião popular definida em eleições para o 
Congresso, dirige as políticas públicas, conduzindo a sociedade brasileira, 
IV – a Administração Civil, órgão técnico, permanente, profissional e partidariamente neutro, que 
aplica ordinariamente o ordenamento jurídico e executa as políticas públicas definidas pelo Governo, 
de forma igual e imparcial para todos, dentro da Constituição, dirigida superiormente pela Presidência 
da República. 
V – o Ministério Público, órgão da Administração Civil, dirigido superiormente pela Presidência da 
República, atuando junto ao Judiciário, para a defesa da ordem jurídica, da legalidade democrática, 
bem como dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
VI – as Forças Armadas, órgão da Administração Militar, superiormente comandada pela Presidência 
da República, voltada para sua missão Constitucional de defesa dos valores da Pátria e das regras e 
princípios da democracia. 
Quanto ao relacionamento reciproco entre os órgãos (ou “Sistema de Governo”), propomos o 
parlamentarismo (sistema que vem sendo acolhida pelos trabalhos constituintes desde os relatórios 
das subcomissões e das comissões temáticas, até o Substitutivo do Relator), com base nos seguintes 
pontos: 
I – separação clara de atribuições entre: 
a) A Presidência da República (Chefia de Estado), órgão o mais possível suprapartidário, 
voltado para a defesa dos valores nacionais e das regras e princípios democráticos, como o primeiro 
magistrado da nação, árbitro do jogo político e guarda da coesão nacional, dirigindo supremamente a 
Administração Civil, o Ministério Público e as Forças Armadas, e, 
b) O governo, órgão político partidário, fundado na maioria de representação no Congresso, que 
dirige e conduz a política na sociedade, segundo os programas dos Partidos; 
II – a responsabilidade do Governo frente à maioria parlamentar, evitando que possa subsistir 
Governo sem o consentimento da maioria, 
III – o governo composto de uma coletividade de políticos, solidariamente responsável perante o 
chefe de Estado e perante a Câmara dos Deputados. 
Anexamos ao Título V proposto, os artigos correspondentes e necessários à transição do 
presidencialismo ao parlamentarismo, para serem incorporados às disposições transitórias. 
Em síntese, a nossa preocupação com esta Emenda é chegarmos ao parlamentarismo – fórmula 
reconhecidamente superior do regime democrático – de forma progressiva e segura, sem 
açodamentos nem provocações, para alcançarmos esse objetivo no prazo mais adequado, com o 
apoio do maior número possível de forças políticas e sem o risco do retrocesso já amargado na 
experiência de 1961 a 1963. 
Parecer:  
Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
 
EMENDA: 33119 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:  
Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Artigo 85, Item I, após "Serviço Público":  
"..., ressalvado o de cunho jornalístico". 
Justificativa: 
Não se pode impedir o Deputado jornalista do exercício paralelo de sua profissão, o que constituiria 
descabida discriminação, já que o exercício das demais profissões não está proibido aos 
parlamentares em exercício.  
Parecer:  
Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
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perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
EMENDA: 33684 APROVADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA; ADITIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO V  
Dê-se nova redação aos seguintes dispositivos:  
CAPÍTULO I - Do Poder Legislativo 
[...] 
Art. 85 ....................................  
Inciso IV - ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de 
contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; ou empresa 
concessionária de serviço público; 
[...] 
Justificativa: 
As emendas apresentadas visam adequar o Título V ao Regime Presidencialista, objeto de outra 
emenda.  
Suprimem-se, também, alguns dispositivos inadequados e incluem-se outros. 
A presente emenda adita e complementa outra emenda já apresentada sobre a Câmara dos 
Deputados e Senado Federal. 
Parecer:  
A presente Emenda visa aperfeiçoar o texto do Substitutivo.  
O seu conteúdo, em linhas gerais, estão neste texto.  
Assim, somos pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
EMENDA: 33999 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:  
De acordo com o disposto no § 2o. do artigo 23 do Regime Interno da Assembleia Nacional 
Constituinte, dê-se ao Título V a seguinte redação, procedendo-se às alterações que se fizerem 
necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
Seção I  
Do Congresso Nacional 
[...] 
Art. 85 - Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  
I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato e o 
respectivo processo de seleção obedecerem a cláusulas uniformes;  
II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis, 
"ad nutum", nas entidades constantes do item anterior, salvo aceitação decorrente de concurso 
público, caso em que se procederá na forma do artigo 70o., item I;  
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III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o item I;  
IV - ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de 
contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;  
V - ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual ou municipal; 
[...] 
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. 
(NOTA: A numeração dos artigos coincide com a do Substitutivo, à exceção dos dispositivos 
inseridos, indicados por “...”). 
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. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA: 00227 REJEITADA 
Fase:  
S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
VINICIUS CANSANÇÃO (PFL/AL) 
Texto:  
Suprimir o item IV do artigo 67. 
Justificativa: 
Parece-nos iníqua a proibição. Ademais, afeta o princípio constitucional que ampara a liberdade de 
iniciativa, da qual depende a ordenação da atividade econômica. Não vemos como o fato do 
congressista ser proprietário, diretor de empresa, ou nela exercer função remunerada, possa influir 
em seu comportamento parlamentar. Seria suspeitar de sua propriedade, o que não admitimos.  
Parecer:  
A presente emenda busca a supressão do item IV do art. 67, segundo o qual ao parlamentar é 
vedado ser proprietário, controlador, ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato 
com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada.  
Segundo o nobre Autor da proposta, a manutenção do texto questionado significa duvidar da 
idoneidade do parlamentar, o que considera inadmissível, além de ferir-se, em seu entendimento, o 
princípio da livre iniciativa.  
Entendo que a vedação sob exame, sobre ser medida alta mente moralizadora, milita em favor da 
instituição parlamentar, pois coloca os congressistas numa posição de isenção quanto a seus 
negócios particulares, especialmente quando sobre eles forem levantadas suspeitas públicas a 
respeito de sua lisura.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA: 00640 REJEITADA 
Fase:  
S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:  
ARNALDO MORAES (PMDB/PA) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Suprima-se o inciso II do art. 67 do Título IV, Capítulo I, Seção V, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A emenda visa retirar do texto da nova Constituição a contradição que vem se repetindo em muitas 
Cartas brasileiras, que impedem os parlamentares de exercer cargo de direção, demissível ad nutum, 
nas empresas públicas em geral, como autarquias, sociedades de economia mista ou empresas 
concessionárias de serviços públicos, mas permitem o exercício de funções como Primeiro-Ministro, 
Ministro de Estado e outras. 
O impedimento procura evitar que na direção de uma empresa pública, o parlamentar possa sofrer 
influências do Executivo, que lhe tirem sua independência. Ocorre que essa influencia, o membro do 
Legislativo pode sofrer se for para um Ministério, Secretaria ou Governo. Cumpre retirar a proibição. 
Parecer:  
Intenta o nobre Autor da emenda suprimir a proibição, constante do item II do art. 67, de que o 
parlamentar aceite ou exerça cargo, função ou emprego remunerado em entidades da administração 
pública ou mesmo em concessionárias de serviço público.  
Defende sua proposta assegurando que não prevalece, em favor da proibição, o argumento de que o 
parlamentar não deve ficar sob a influência do Poder Executivo, pois esta ocorreria em outras 
funções cujo exercício não lhes é vedado, como Ministérios, Secretarias e Governo.  
O impedimento previsto no item II do art. 67 é altamente moralizador do serviço público e deve ser 
mantido. Ademais, o entrave ali colocado não tolhe o parlamentar de ser admitido em razão de 
concurso público, em igualdade com os demais cidadãos. Dentro dessa óptica, não vejo como 
estabelecer a pretendida analogia entre o dispositivo questionado e o constante do item I do art. 69.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA: 00966 REJEITADA 
Fase:  
S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:  
Ao art. 67 do Projeto de Constituição, seja dada a redação seguinte:  
Art. 67. Os Deputados e Senadores não poderão:  
I - desde a expedição do diploma:  
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, 
sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato 
obedecer a cláusulas uniformes;  
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis 
"ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior.  
II - desde a posse:  
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato 
com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;  
b) ocupar cargo, função, ou emprego, de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas 
na alínea "a", do inciso I, ou naquelas que exercer atividades econômicas decorrentes de concessão, 
autorização ou permissão de serviço público;  
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a alínea "a" 
inciso I, e  
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual ou municipal. 
Justificativa: 
A emenda restaura o disciplinamento sugerido pelo Substitutivo da Comissão Temática (art. 12). São 
casos de incompatibilidades de funções, alguns incidentes a partir da diplomação e, outros, desde a 
posse. O Projeto, abandonando tradição moralizadora de nosso direito constitucional, prevalente 
desde a Constituição de 1934 (art. 33), contentou-se em estabelecer incompatibilidades tão-somente 
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a partir da posse. Com isso, deixa um vazio, entre a diplomação e a posse, o qual poderá ensejar 
graves distorções. Impõe-se seja reparada a omissão. 
Parecer:  
Visa a emenda a disciplinar os impedimentos previstos no art. 67, em razão de incompatibilidades de 
funções, colocando-os em dois grupos, um incidindo a partir da diplomação do parlamentar e o outro 
a contar da sua posse.  
Entende o nobre Autor da proposta que a previsão do projeto de que tais impedimentos só ocorram a 
partir da posse do parlamentar, além de contrariar nossa tradição constitucional, a partir de 1934, 
pode ensejar graves distorções por deixar um vazio entre a diplomação e a posse.  
Embora louvável, a preocupação demonstrada pelo ilustre Constituinte como justificadora de emenda 
me parece irrelevante. O importante é impedir que, no exercício do mandato, o parlamentar prevaleça 
de sua posição para praticar as atividades previstas nos itens I e II do art. 67. Ademais, a prevalecer 
a vedação constante da alínea "b", item I, da emenda, o parlamentar, entre a diplomação e a posse, 
poderá ter até mesmo problemas de sobrevivência.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA: 01443 REJEITADA 
Fase:  
S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:  
Emenda Modificativa  
Modifica o art. 67 do projeto aprovado pela Comissão de Sistematização, alterando o inciso I, 
suprimindo o II e modificando o IV que, renumerados, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 67 - Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse:  
I - Como pessoa física ou na condição de sócio de empresa comercial, negociar com pessoa de 
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária 
de serviço público;  
II - Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I;  
III - Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de 
contrato com pessoa jurídica de direito público;  
IV - Ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual ou municipal. 
Justificativa: 
A ninguém é licito proibir o trabalho de quem quer que seja. Ou proíbe-se o de todos ou o de nenhum. 
Não se concebe, em uma Constituição democrática, qualquer impedimento ao trabalho assim como 
restrições, aos cidadãos, no que se refere às relações de emprego. 
O próprio projeto, nos artigos 6º e 7º, em vários parágrafos, garante ao cidadão brasileiro a igualdade, 
sem distinção de qualquer natureza perante a lei, bem como a garantia de emprego e o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão. 
O parlamentar, como todo cidadão, não pode ser excluído dos direitos e garantias que a Constituição 
assegura. 
Como, então, ser admissível às restrições previstas no próprio projeto, em flagrante contradição com 
os princípios de igualdade, fundamental em um regime democrático?  
Estas, entre outras, as razões que nos levam a propor a emenda em apreço. 
Parecer:  
A presente emenda objetiva alterar o art. 67 de modo a suprimir do rol de incompatibilidade de 
funções, a aceitação ou o exercício de cargo, função ou emprego remunerado, por parte dos 
Parlamentares, em entidades estatais ou em empresas que gozem de favor decorrente de contrato 
com pessoa jurídica de direito público.  
O Autor defende a proposta ao argumento de que as vedações impugnadas ferem o princípio do 
direito ao trabalho assegurado no projeto a todo cidadão, ensejando uma discriminação contra 
Deputados e Senadores.  
As restrições questionadas objetivam preservar o Poder Legislativo das críticas normalmente dirigidas 
aos parlamentares, sob a acusação de se utilizarem da sua posição para conseguir as benesses 
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públicas. Devem ser mantidas, pois visam a um objetivo maior, o da moralidade pública, princípio 
diante do qual todo homem público deve se curvar, mesmo em detrimento dos próprios interesses.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA: 01862 APROVADA 
Fase:  
S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ARTUR DA TÁVOLA (PMDB/RJ) 
Texto:  
Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 67:  
Art. 67 - ..................................  
VI - receber concessão para a exploração de canais de rádio ou televisão na vigência de mandato ou 
suplência, estendendo-se a proibição a seus cônjuges, filhos, irmãos, pais ou sócios. 
Justificativa: 
A partir do momento em que o Congresso Nacional possa a ser co-partícipe da outorga de 
concessões, para exploração de canais de radio e televisão, não há fundamento ético de que o faça 
em beneficio de qualquer de seus membros, parentes ou suplentes. 
Parecer:  
A presente emenda tem por objetivo incluir, entre as vedações constantes do art. 67, o impedimento 
de que o parlamentar e respectivos cônjuges, parentes ou sócios sejam beneficiados com a 
concessão para a exploração de canais de rádio e televisão.  
Como assevera o ilustre Autor da proposta, a medida é altamente moralizadora, pois não seria ético 
que tais concessões acontecessem, agora que o Congresso Nacional, se aprovado o disposto no 
item XII, do art. 59, terá coparticipação em atos dessa natureza.  
Pela aprovação. 
 
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. 65. Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse: 
I – firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a 
cláusula uniformes. 
II – aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, nas entidades constantes do inciso 
anterior, salvo aceitação decorrente de concurso público, caso em que se procederá na forma do 
artigo 48, inciso I. 
III – patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I. 
IV – ser proprietários ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 
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jurídica de direito público, ou nele exercer função remunerada. 
V – ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual ou municipal. 
[...] 

Assinaturas 

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
       48. Jorge Leite 
       49. Aloisio Teixeira 
       50. Roberto Augusto 
       51. Mesias Soares 
       52. Dalton Canabrava 
       53. Telmo Kirst 

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

     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     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 
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     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 

     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 

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

Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
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 
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Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
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 
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Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 153 
("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

EMENDA: 00112 EM ANALISE 
Fase:  
W - Proposta de Redação 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:  
Substituir a expressão "ad nutum" por "discricionariamente" pela imperiosidade do uso exclusivo do vernáculo 
na Constituição. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
 
EMENDA: 00151 EM ANALISE 
Fase:  
W - Proposta de Redação 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:  
Eliminar a expressão "inclusive os de que sejam demissíveis “ad nutum", constante da alínea "b" do inciso I do 
art. 54, e acrescentar "emprego" em "b" de II do art. 54 que ficará: 
"Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:  
I - desde a diplomação:  
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado nas entidades constantes da alínea anterior  
II - desde a posse:  
b) ocupar cargo, função ou emprego de que sejam demissíveis "ad nutum" nas entidades referidas no  
inciso I, "a" 
Justificativa:  
O art.54, I, b, desde a diplomação, que Deputados e Senadores aceitem ou exerçam cargo, função ou 
emprego remunerado “de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes da alínea anterior”. O 
mesmo art. 54, II, b, veda, desde a posse, “ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum” nas 
mesmas entidades referidas na letra b do inciso I. 
Por que tratar diferentemente a mesma situação? 
A Constituição atual e as anteriores sempre estabeleceram essa incompatibilidade, desde a posse para quem 
ocupasse cargo, função ou emprego, de que sejam demissíveis ad nutum em entidades correspondentes às 
previstas no art. 54. 
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EMENDA: 00214 EM ANALISE 
Fase:  
W - Proposta de Redação 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:  
Art. 54 - ......................  
II - ......................  
c) Diga-se:  
"... entidades mencionadas no inciso I, "a", invés de "entidades a que se refere o inciso I, "a". 
Justificativa: 
Fica feio “em que” e, depois, “a que”. 

 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 54 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


