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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. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:  

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de 

Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de capital ou chefe de missão 

diplomática temporária;  

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem 

remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não 

ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.  

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas 

neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.  

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se 

faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.  

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração do 

mandato.  

  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00033 DT REC:19/03/87 
Autor:  
SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Texto:  
SUGERE MANUNTENÇÃO DE MANDATO DO DEPUTADO OU SENADOR INVESTIDO NA 
FUNÇÃO DE MINISTRO DE ESTADO, CHEFE OU CONSELHEIRO CULTURAL DE MISSÃO 
DIPLOMÁTICA, PRESIDENTE, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL OU DE TERRITÓRIO, 
SUPERINTENDENTE, SECRETÁRIO EXECUTIVO OU DIRETOR DE AUTARQUIA, EMPRESA 
PÚBLICA, SOCIEDADE DE ECONÔMIA MISTA, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, PROGRAMAS E 
PROJETOS PÚBLICOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL OU LICENCIADO, POR MOTIVO DE DOENÇA 
OU PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES 
 
 
SUGESTÃO:00039 DT REC:19/03/87 
Autor:  
DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:  
SUGERE A MANUNTENÇÃO DO MANDATO DE DEPUTADO OU SENADOR INVESTIDO NA 
FUNÇÃO DE MINISTRO DE ESTADO, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR 
DE TERRITÓRIO, SECRETÁRIO DE ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL, PREFEITO DE 
CAPITAL OU DE CIDADE COM POPULAÇÃO SUPERIOR A 200 (DUZENTOS) MIL HABITANTES, 
OU QUANDO LICENCIADOS POR MOTIVO DE DOENÇA OU PARA TRATAR DE INTERESSES 
PARTICULARES 
 
SUGESTÃO:00664 DT REC:10/04/87 
Autor:  
ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:  
SUGERE NÃO PERDER O MANDATO O DEPUTADO OU SENADOR INVESTIDO NA FUNÇÃO DE 
MINISTRO DE ESTADO, CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA, GOVERNADOR DO DISTRITO 
FEDERAL, GOVERNADOR DE TERRITÓRIO, SECRETÁRIO DE ESTADO E PREFEITO DE 
CAPITAL, OU QUANDO LICENCIADO POR PERÍODO IGUAL OU SUPERIOR A CENTO E VINTE 
DIAS, POR MOTIVO DE DOENÇA OU PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. 
 
SUGESTÃO:01189 DT REC:22/04/87 
Autor:  
MANOEL RIBEIRO (PMDB/PA) 
Texto:  
SUGERE QUE O DEPUTADO OU SENADOR NÃO PERCA O MANDATO QUANDO LICENCIADO 
OU QUANDO INVESTIDO NAS FUNÇÕES QUE ENUMERA. 
 
SUGESTÃO:02942 DT REC:04/05/87 
Entidade:  
CÂMARA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAXIAS DO SUL - RS 
SERGIO BRUNO CESA - PRESIDENTE) 
Texto:  
SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A PROIBIÇÃO DE GREVE NOS SERVIÇOS 
CONSIDERADOS ESSENCIAIS; A REUNIÃO DOS TRIBUNAIS TRABALHISTAS PARA 
JULGAMENTO DE DISSÍDIOS COLETIVOS; A COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO; A PERDA DE MANDATO DE PARLAMENTARES DOS LEGISLATIVOS FEDERAL, 
ESTADUAIS E MUNICIPAIS; OS CASOS DE INELEGIBILIDADE; A REMUNERAÇÃO DOS 
DEPUTADOS E SENADORES; OS LIMITES PARA AS DESPESAS COM PESSOAL DA 
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL; A INSTITUIÇÃO DA FIDELIDADE 
PARTIDÁRIA; E A LIBERDADE DA INICIATIVA PRIVADA NO ENSINO. 
 
SUGESTÃO:05248 DT REC:06/05/87 
Autor:  
JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:  
SUGERE QUE NÃO PERCA O MANDATO O DEPUTADO OU SENADOR INVESTIDO EM FUNÇÃO 
DIRETORA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. 
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SUGESTÃO:05691 DT REC:06/05/87 
Autor:  
ÁLVARO ANTÔNIO (PMDB/MG) 
Texto:  
SUGERE NORMA QUE ASSEGURE O MANDATO AO DEPUTADO OU SENADOR INVESTIDO NA 
FUNÇÃO DE MINISTRO E EM OUTRAS FUNÇÕES QUE ESPECIFICA. 
 
SUGESTÃO:06128 DT REC:06/05/87 
Autor:  
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:  
SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE OS CASOS EM QUE O DEPUTADO OU O SENADOR NÃO 
PERDEM O MANDATO. 
 
SUGESTÃO:07054 DT REC:06/05/87 
Autor:  
SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:  
SUGERE QUE NÃO PERCA O MANDATO O DEPUTADO OU SENADOR QUE FOR INVESTIDO EM 
FUNÇÕES DE DIREÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DIRETA E INDIRETA. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema.  

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO - IIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

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, de 

Território ou de Prefeituras das Capitais;  

II - que exerça, cumulativamente, cargo de magistério público ou privado anterior à 

diplomação; ou  

III - licenciado pela respectiva Câmara, por período igual ou superior a cento e vinte 

dias, nos casos previstos no regimento interno.  

Parágrafo único - Convocar-se-á suplente nos casos de vaga, de licença ou de 

investidura em funções previstas neste artigo. 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. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 17  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B). 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

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; 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
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II - que exerça, cumulativamente, cargo de magistério público ou privado anterior à 

diplomação; ou  

III - licenciado pela respectiva Câmara, por período igual ou superior a cento e vinte 

dias, nos casos previstos no regimento interno.  

Parágrafo único - Convocar-se-á suplente nos casos de vaga, de licença ou de 

investidura em funções previstas neste artigo. 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. 

 

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

votação da redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 24/07/1987, suplemento 103, a partir da p. 6, disponível em:  

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a  

 

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: 22  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E). 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 14 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador:  

I - investido na função de Primeiro Ministro ou Ministro de Estado; 

II - que exerça um cargo do magistério público superior, com ingresso anterior à 

diplomação;  

III - licenciado pela respectiva Câmara, por motivo de doença, ou para tratar, sem 

remuneração, de interesse particular, desde que nesse caso, o afastamento não 

ultrapasse a cento e vinte dias.  

§ 1º - O suplente e convocado nos casos de vaga, de investidura em funções 

previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.  

§ 2º - 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. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 15.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G). 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

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 Territórios e Prefeitos das Capitais, ou eventualmente Prefeito, 

Presidente de Empresa Pública ou Empresa de Economia Mista, federais;  

II - que exerça cargo público de magistério superior, com ingresso anterior à 

diplomação;  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
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III - licenciado pela respectiva Casa, por motivo de doença, ou para tratar, sem 

remuneração, de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não 

ultrapasse a cento e vinte dias.  

§ 1º - O suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções 

previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.  

§ 2º - 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. 

 

Consulte na 7ª reunião do dia 14/06/1987 da Comissão da Organização dos 

Poderes e Sistema de Governo a votação do Substitutivo do relator.  

Publicação: DANC, 08/08/1987, suplemento 118, a partir da p. 3, 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. 111 - 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 Territórios e Prefeitos das Capitais, ou eventualmente Prefeito, 

Presidente de Empresa Pública ou Empresa de Economia Mista, federais;  

II - que exerça cargo público de magistério superior, com ingresso anterior à 

diplomação;  

III - licenciado pela respectiva Casa, por motivo de doença, ou para tratar, sem 

remuneração, de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não 

ultrapasse a cento e vinte dias.  

§ 1º - O suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções 

previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.  

§ 2º - 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. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 20.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K). 

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 112 - Não perde o mandato o Deputado ou o 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 Territórios e Prefeitos das Capitais, ou eventualmente Prefeito, 

Presidente de empresa pública ou empresa de economia mista federais;  

II - que exerça cargo público de magistério superior, com ingresso anterior à 

diplomação;  

III - licenciado pela respectiva Casa, por motivo de doença, ou para tratar, sem 

remuneração, de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não 

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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ultrapasse a cento e vinte dias.  

§ 1º - O suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções 

previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.  

§ 2º - 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. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 74.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase M). 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 87 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador:  

I - investido na função de Primeiro-Ministro, de Ministro de Estado, Governador de 

Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Territórios;  

III - licenciado pela respectiva Casa, por motivo de doença, ou para tratar, sem 

remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não 

ultrapasse a cento e vinte dias por sessão legislativa;  

§ 1º - O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções 

previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.  

§ 2º - 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. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 29.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O). 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 65 - Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:  

I - investido na função de Primeiro-Ministro, de Ministro de Estado, Governador de 

Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, ou de Território;  

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem 

remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não 

ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.  

§ 1º - O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções 

previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.  

§ 2º - 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. 

 

Discussão e votação: 

Destaque(s) apresentado(s) nº 4027/87, referente à emenda 22757.  

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

27/01/1988, a partir da p. 1692.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 

Art. 69. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:  

I - investido na função de Primeiro-Ministro, de Ministro de Estado, chefe de missão 

diplomática permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito 

Federal, de Território ou de Prefeitura de Capital;  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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Transitórias II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem 

remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não 

ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.  

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções 

previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.  

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição se faltarem mais de 

quinze meses para o término do mandato. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 6. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 67. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão de emendas e destaques. O destaque foi rejeitado. 

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

8608. 

 

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

2º) 

Art. 57. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:  

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de 

Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeito de Capital ou chefe de missão 

diplomática;  

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem 

remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não 

ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.  

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções 

previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.  

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição se faltarem mais de 

quinze meses para o término do mandato.  

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela 

remuneração do mandato. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 12.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase U). 

 

Discussão e votação: 

1 - Requerimento de reunião de emendas e destaques, referente aos artigos 45 a 

76.   

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

12933. O texto foi retirado. 

2 - Requerimento de reunião de emendas e destaques, referente aos artigos 45 a 

76.   

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

13010. A reunião de emendas foi aprovada 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:  

                                                      
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
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/297anc24ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/298anc25ago1988.pdf
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 I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de 

Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de 

missão diplomática temporária;  

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem 

remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não 

ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.  

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções 

previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.  

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição se faltarem mais de 

quinze meses para o término do mandato.  

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela 

remuneração do mandato. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase W). 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:  

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário 

de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de 

missão diplomática temporária;  

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem 

remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não 

ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.  

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções 

previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.  

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se 

faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.  

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela 

remuneração do mandato. 

 

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o § 2º, 

do art. 56. 

(consulte o quadro comparativo na íntegra do documento, fls 58 e 59.). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA: 00006 PREJUDICADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:  
Emendas Supressivas  
"Art. 5o. ...................................................................................  
III - ..."e o Primeiro-Ministro..." ..................................................  
VII - ... e os do Primeiro-Ministro;"  
VIII - "julgar anualmente as contas do Primeiro-Ministro".  
Art. 6o. ..."o Primeiro-Ministro e..." ..................................................  
§ 2o. O Primeiro-Ministro e..."  
Art. 9o. ....................................  
I - "... o Primeiro-Ministro, ..."  
II - suprimir, renumerando os demais  
III - suprimir, renumerando os demais  
IV - suprimir, renumerando os demais  
V - suprimir, renumerando os demais  
Art. 10. ....................................  
I - ..."e o Primeiro-Ministro..."..................................................  
VI - "... por proposta do Primeiro-Ministro..."............................................  
Art. 14 ....................................  
- "....Primeiro-Ministro,...."..................................................  
Art. 16. ................................................. 
Art. 16. ................................................. 
§ 6o. suprimir, renumerando os demais  
§ 7o. suprimir, renumerando os demais ..................................................  
§ 1o. "... ouvido o Primeiro-Ministro ou por sua solicitação,..."..................................................  
Art. 28. suprimir, renumerando os demais 
Justificativa: 
Como somos contrários à figura do Primeiro-Ministro, estamos suprimindo em todos artigos, a sua 
existência.  
Parecer:  
Rejeitada, tendo em vista a solução parlamentarista adotada. 
 
 
EMENDA: 00011 PREJUDICADA 
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://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:  
LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:  
Acrescente-se ao item III do art. 14:  
"§ 2o. No caso dos Senadores, sem prejuízo dos demais casos previstos, somente a licença por 
prazo superior a 60 dias suscitará a convocação de suplente." 
Justificativa: 
Somente por omissão ter-se-á deixado de incluir a ressalva ora proposta que é um meio termo entre 
o vigente anteriormente e a emenda que exigiu licença superior a 120 dias para a convocação de 
suplente. Foi a maneira de evitar o abuso de prática pouco recomendável na vida parlamentar. 
Parecer:  
Prejudicada, por já constar do anteprojeto (Art. 14, III). 
 
 
EMENDA: 00019 REJEITADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
ÁLVARO ANTÔNIO (PMDB/MG) 
Texto:  
Emenda aditiva ao item I do art. 14 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
"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, de Território ou de Prefeituras das 
capitais ou eventualmente prefeito." 
JUSTIFICATIVA: 
O “caput” do art. 36 da Constituição Federal encerra preceito que constitui exceção ao princípio 
enunciado no art. 6°, seu parágrafo único, da mesma Carta, permitindo que Deputado ou Senador 
seja investido em função do Executivo, sem perder, por isso, o mandato parlamentar. 
Em abono da ressalva feita pelo Legislador Constitucional, a doutrina tem reiteradamente assinado 
que a incompatibilidade que se recolhe do mencionado parágrafo, “in fine”, é do “exercício”, de modo 
que ela inexiste se o membro do Legislativo exerce função no Poder Executivo, embora detentor de 
cargo parlamentar, de cujas funções se afasta previamente. 
O ideal seria a incompatibilidade absoluta, no entanto, esta ainda se revela inatingível nas condições 
brasileiras. 
Chega a ser da tradição constitucional brasileira a possibilidade da investidura de Deputado ou 
Senador em cargo ou função no Executivo, consagrando-a no período republicano, expressamente, 
as Cartas de 1934 (art. 62), 1946 (art. 51), 1967 (art. 38) e a Emenda n° 1, de 17 de outubro de 1969 
(art. 36). Em todas as hipóteses tratava-se como se trata de cargos de investidura administrativa, isto 
é, providos por ato do Chefe do Executivo. 
Todavia, não é natureza da investidura, administrativa ou política, esta última prevista para o Vice-
Prefeito, que impede o exercício de cargo executivo por Parlamentar, mas as contingências políticas 
do País, em cada momento histórico, que o texto constitucional deve refletir, prescrevendo norma 
num ou noutro sentido. 
Claro, está, por exemplo, que seria totalmente fora de propósito, por impossibilidade absoluta, dispor 
sobre norma que possibilite o desempenho do cargo de Prefeito por membro do Legislativo, se 
afixada a mesma data para as eleições de Parlamentares e Prefeitos, o que vale dizer, a coincidência 
de mandatos para os cargos de eleição direta. 
À toda evidencia, não é esse o caso presente: o mandato dos Parlamentares Federais e Estaduais 
não coincide com o mandato do Vice-Prefeito, que, em face dos textos constitucionais vigentes, são 
eleitos em datas diferentes. Não se torna justo a perda do mandato parlamentar quando 
eventualmente o Vice-Prefeito assumir o cargo de Prefeito. 
Parecer:  
Rejeitada. 
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EMENDA: 00028 APROVADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:  
Dê-se ao anteprojeto do relator, art. 14, I, a seguinte redação:  
"Art. 14. ..................................  
I - investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, chefe de missão diplomática de 
caráter permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, 
ou de Prefeituras das Capitais;" 
Justificativa: 
A autonomia política do Distrito Federal, com eleição direta de governador, deputados federais e 
senadores, implica, necessariamente, no tratamento isonômico de seus parlamentares federais 
quanto ao exercício de cargos no Executivo. 
Parecer:  
Aprovada. 
 
 
EMENDA: 00049 APROVADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:  
Art. 14 - Parágrafo 1o.  
"... ou de Prefeituras com mais de um milhão de eleitores". 
JUSTIFICATIVA: 
Não justifica-se o termo "Prefeitura de capital", visto que esses também são eleitos diretamente. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
EMENDA: 00059 REJEITADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:  
Emenda modificativa ao inciso I, do art. 14.  
Dê-se ao inciso I, do art. 14, a seguinte redação:  
"Art. 14 ........................... 
I - Investido na função de Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática permanente, Governador 
de Território, Secretário de Estado, de Território ou de Prefeituras das Capitais". 
JUSTIFICATIVA: 
Apenas suprimimos a referência ao Primeiro-Ministro. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
EMENDA: 00146 PREJUDICADA 
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Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:  
Dê-se a seguinte redação aos números I e III e parágrafo único do art. 14:  
"I - investido na função de Primeiro-Ministro ou Ministro de Estado;  
............................................  
III - licenciado pela respectiva Câmara, nos casos previstos pelo regimento interno.  
Parágrafo único. Convocar-se-á suplente nos casos de vaga, de licença por período igual ou superior 
a cento e vinte dias, ou de investidura em funções previstas neste artigo. 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: 
A emenda restringe os casos em que o parlamentar pode assumir funções no Executivo, no interesse 
do fortalecimento do mandato legislativo. E sana uma imperfeição de redação da alínea III, ao 
preservar o mandato apenas na hipótese de licenciamento por mais de 120 dias. 
Parecer:  
Prejudicado, por já constar do relatório. 
 
 
EMENDA: 00156 REJEITADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:  
Sublinha-se, no inciso I, do Art. 14, a expressão "Chefe de Missão Diplomática permanente" por 
"Chefe de Missão Diplomática temporária". 
JUSTIFICATIVA: 
Não convém que o parlamentar, investido de mandato por força de sua consagração eleitoral, possa 
chefiar missões diplomáticas permanentes. Com efeito, seria esse desvio incompatível com a 
prioridade natural do Deputado ou do Senador e com seu compromisso com o eleitor. 
Parecer:  
Rejeitada 
 
 
EMENDA: 00179 REJEITADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:  
Adite-se ao artigo 14 do anteprojeto, o seguinte parágrafo, passando o parágrafo único a ser o 
parágrafo 1o., com a seguinte redação:  
"Art. 14 ....................................  
§ 1o.........................................  
§ 2o. No caso de licença por prazo inferior ao contido no inciso III deste artigo, convocar-se-á, de 
igual modo, o suplente". 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 14  

 

O dispositivo proposto, que se revela cópia da Constituição em vigor, produz injustiça contra os 
Estados-membro da Federação e de seu povo, já que, pelo texto do parágrafo único, dar-se-á 
convocação de suplente nos casos de vaga, licença ou de investidura nas funções previstas no  
inciso I deste artigo. 
Sucede, entretanto, que, de conformidade com o que estabelece o inciso 111, agora proposto, a 
licença só poderá ocorrer por prazo "igual ou superior a cento e vinte dias", sob pena de perda do 
mandato, consoante se depreende, com clareza, do que se contém no "Caput" deste artigo. Resulta 
assim claro que Estado-membro ou seu povo ficará, nesse lapso de tempo (20 dias), com sua 
representação desfalcada de um Senador ou Deputado Federal. 
Os Estados que possuem bancada numerosa quase não sentem esse problema. Aqueles, contudo, 
que possuem bancada mínima, especialmente, se ressentem sobremodo diante disso. 
É por essa razão que proponho a inclusão de mais um parágrafo ao artigo sob enfoque, através do 
qual viso permitir a convocação de suplente, quando a licença se operar por prazo inferior a 120 dias, 
com que, a meu sentir, será feita a justiça tanto ao Estado-membro, com a convocação do suplente 
de Senador, quanto ao seu povo, com a convocação do suplente de Deputado Federal. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
EMENDA: 00194 REJEITADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:  
Suprima-se do inciso I do art. 14 do anteprojeto as expressões "Governador de Território" e "de 
Prefeituras das Capitais". 
Justificativa: 
É inaceitável que os eleitos para cargos executivos mantenham seus mandatos parlamentares. A 
emenda visa corrigir uma falha do anteprojeto nesse sentido. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
EMENDA: 00204 REJEITADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:  
Incluir no art. 14, Inciso I, dentre os casos previstos:  
"- Superintendente Regional de Desenvolvimento." 
Justificativa: 
A questão regional vem ganhado importância crescente. Antes restrita ao Nordeste, a consciência 
regional abrange hoje o Norte e o Centro-Oeste, pelo menos, de forma mais intensiva. Vários 
dispositivos têm sido propostos, visando incluir na nova Constituição, de forma mais explicita e ampla 
o tratamento regional das questões do desenvolvimento, destacando-se o reconhecimento das 
“regiões de desenvolvimento econômico” e a destinação de recursos. 
Assim, embora formalmente cargos de segundo escalão na esfera administrativa da União, as 
Superintendências dispõe de Conselhos Deliberativos compostos por Governadores e envolvem alta 
representatividade politica. Constitui por isso função de relevante importância para a qual se propõe 
possam licenciar-se parlamentares, sem perda do mandato.  
Parecer:  
Rejeitada. 
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EMENDA: 00222 REJEITADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:  
Suprima-se o inciso I do art. 14, renumerando-se os demais e inclua-se no art. 13 do anteprojeto do 
relator o seguinte inciso, que passa a ser o VI.  
"Art. 13. .......................  
VI - que for investido nas funções de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de 
Estado, do Distrito Federal ou de Municípios." 
Justificativa: 
Julgamos que o parlamentar, ao ser investido em funções tanto no âmbito federal como no estadual e 
municipal, deva desincompatibilizar-se, em nome da transparência e da probidade da administração 
pública. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
EMENDA: 00229 APROVADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:  
Acrescente-se no item I do art. 14, caput, a seguinte expressão "Secretário do Distrito Federal". 
Justificativa: 
Parece que esta hipótese escapou ao nobre Relator do anteprojeto. Se o parlamentar federal pode 
ser Secretário de Estado, sem perder o mandato, por que não poderia sê-lo no Distrito Federal, 
principalmente quando o texto em exame permite, até mesmo, que ele seja Secretário das Prefeituras 
das Capitais? 
Parecer:  
Aprovada. 
 
 
EMENDA: 00270 REJEITADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:  
Substitua-se, no item III do caput do art. 14 a expressão "cento e vinte dias" por "sessenta dias". 
Justificativa: 
A licença por período superior a sessenta dias, no meu entender, deve proporcionar a assunção do 
suplente. É que o prazo previsto, de cento e vinte dias, é excessivamente longo para que o Estado 
fique sem um representante no Parlamento. 
Parecer:  
Rejeitada. 
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EMENDA: 00299 REJEITADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:  
Propomos a alteração do inciso III do art. 14, do seu parágrafo único e o acréscimo ou inciso IV no 
mesmo artigo do anteprojeto do Poder Executivo, com a seguinte redação:  
"III - licenciado pela respectiva Câmara, nos casos previstos no seu regimento interno;  
IV - investido, com a autorização da Câmara a que pertencer em função deliberativa ou de direção de 
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou entidade paraestatal, nos termos e 
condições definidos pelo regimento interno da respectiva Câmara.  
Parágrafo único. Convocar-se-á suplente nos casos de vaga, de licença por período igual ou superior 
a cento e vinte dias, ou de investidura em funções previstas neste artigo. Não havendo eleição e 
tratando-se de vaga, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze meses para 
término do mandato." 
Justificativa: 
Pelo que consta do atual inciso III do art. 14 do Anteprojeto do Poder Legislativo, "acontrario sensu", a 
licença por prazo inferior a 120 dias implicaria perda do mandato. Não é esta a finalidade da norma, 
motivo por que a licença é consagrada, na nova redação do inciso III, sem limite mínimo de prazo, 
mesmo porque em casos de doença, por exemplo, há de ser concedida, enquanto durar a 
enfermidade, ainda que de curta duração. E o que se persegue é que o prazo mínimo de 120 dias é 
para a licença com direito à convocação do suplente, devendo então constar do parágrafo único, 
como se propõe em sua redação nova, por ser a disposição relativa à convocação de suplente. 
Valorizando-se o Poder Legislativo, poderá acontecer que a Câmara, inclusive para aperfeiçoar o 
controle do Governo, indique membro para, nos termos e nas condições do Regimento Interno, que 
evitará qualquer distorção ou abuso, ocupar função deliberativa, dirigente ou fiscal da empresa 
estatal, onde se torna imperioso aumentar a fiscalização do Legislativo em virtude da massa de 
recursos e de poder que manejam, às vezes mais do que a própria Administração direta. Esta é a 
razão de se acrescentar ao art. 14 o inciso IV, na redação desta emenda 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
 
EMENDA: 00320 REJEITADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:  
Suprimam-se as expressões "Primeiro-Ministro" no seguinte dispositivo: inciso I do art. 14, do 
anteprojeto do Relator da Subcomissão do Poder Legislativo. 
Justificativa: 
A exemplo das emendas apresentadas anteriormente sou favorável a manutenção do regime 
Presidencialista de governo com as sugestões contidas nas emendas apresentadas nesta 
Subcomissão do Poder Executivo. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
EMENDA: 00326 PREJUDICADA 
Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:  
Suprima-se no artigo 14, inciso I a expressão onde "Prefeituras das Capitais". 
Justificativa: 
Tendo-se em vista que a função de prefeito das capitais é hoje motivo de eleição direta, não se 
justifica este artigo 14. 
Parecer:  
Prejudicada, por já constar do relatório. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA: 00016 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:  
Emenda Aditiva  
No anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, acrescente-se ao item I, do artigo 14, in fine, as 
seguintes expressões:  
... e Superintendente de Órgãos Regionais de Desenvolvimento. 
Justificativa: 
As Superintendências de Órgãos Regionais como a SUDENE, SUDASM, SUDECO e a SUDESUL 
têm expressão política de Ministérios, circunstâncias que não decai o múnus parlamentar, podendo, 
portanto, terem como titulares Deputados e Senadores. 
Assim a redação do item I, do mencionado artigo 14, seria a seguinte: 
Art.14 - ...................... 
I – investido na função de Primeiro Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, de Território ou de Prefeituras das 
Capitais, e Superintendente de órgãos Regionais de Desenvolvimento. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
EMENDA: 00056 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:  
Emenda ao anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo.  
Incluir no art. 14, Inciso I, dentre os casos previstos:  
- Superintendente Regional de Desenvolvimento. 
Justificativa: 
Trata-se de dar adequado tratamento constitucional às Regiões, conforme normas já aprovadas em 
outras subcomissões. Embora formalmente de segundo escalão, os Conselhos Deliberativos das 
Superintendências Regionais de Desenvolvimento envolvem alta representatividade política, sendo 
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composto por governadores dos estados da região respectiva. Tratam-se por isto mesmo de órgãos 
singulares, justificando-se o tratamento que se pretende dar. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
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: 00092 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
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Texto:  
Substitua-se a redação do inciso I do artigo 14 pela seguinte:  
"I - Investido na função de Ministro de Estado, chefe de Missão Diplomática, Governador de Território, 
Secretário de Estado ou Território, Diretor ou Presidente de Autarquia, Empresa Pública ou de 
Economia Mista". 
Justificativa: 
Desnecessário especificar Primeiro Ministro e Ministro de Estado, eis que aquele sempre será este. 
Vedar aos Deputados e Senadores a direção das empresas públicas e autárquicas, é confinar o 
Poder Popular e isolá-la no Congresso. Impedidos os parlamentares, ficam os tecnocratas com o 
monopólio destas funções, algumas mais importantes que Ministérios e Secretarias de Estado. 
Parecer:  
Aprovada Parcialmente. 
 
 
EMENDA: 00185 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. - Não perde o mandato o Deputado ou Senador investido na função de Chefe do Governo, 
Ministro de Estado, Governador do Distrito Federal, Governador de Territórios, Primeiro Secretário, 
Secretário de Estado, de Municípios, ou de Territórios, ou quando licenciado por motivo de doença ou 
para tratar de assunto particular convocando-se então o respectivo suplente partidário. 
Justificativa: 
A emenda repete a disciplina tradicional da matéria concernente ao Legislativo, acrescida da norma 
decorrente da adoção do regime parlamentar. 
Parecer:  
Aprovada Parcialmente. 
 
 
EMENDA: 00202 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:  
Das atribuições do Poder Legislativo Suprima-se no Anteprojeto da Subcomissão do Poder 
Legislativo, as seguintes expressões:  
Art. 5o III - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
VII - ..."e os do Primeiro-Ministro..."  
VIII - "julgar anualmente as contas do Primeiro-Ministro, bem como..."  
Art. 6o - ... O Primeiro-Ministro e..."  
§ 2o - "O Primeiro-Ministro e..."  
Art. 9o I - "...O Primeiro-Ministro,..."  
Art. 10 I - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
VI - "...por proposta do Primeiro-Ministro e..."  
Art. 14 I - "...Primeiro-Ministro,..."  
Art. 23 § 1o - "...ouvido o Primeiro-Ministro ou por sua solicitação..." 
Justificativa: 
Como somos contrários à figura do Primeiro Ministro, estamos suprimindo em todos artigos, a sua 
existência. 
Parecer:  
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Rejeitada. 
 
 
EMENDA: 00317 APROVADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:  
Do artigo 14, do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, suprima-se:  
a) Do item I: as expressões "Governador de Território" e "de Territórios". 
Justificativa: 
As SUBCOMISSÕES DOS ESTADOS e DA UNIÃO eliminaram, nos respectivos Anteprojetos, a 
figura do Território Federal. 
Parecer:  
Aprovada. 
 
 
EMENDA: 00323 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:  
Adite-se ao artigo 14 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, o seguinte parágrafo, 
passando o parágrafo único a ser o parágrafo 1o, com a seguinte redação.  
"art. 14 .................... 
§ 1o. ........................ 
§ 2o. - No caso de licença por prazo inferior ao contido no inciso III deste artigo, convocar-se-á, de 
igual modo, o suplente". 
Justificativa: 
O dispositivo proposto, que se revela cópia da Constituição em vigor, produz injustiça contra os 
Estado-membros da Federação e de seu povo, já que, pelo texto do parágrafo único, dar-se-á 
convocação de suplente nos casos de vaga, licença ou de investidura nas funções previstas no inciso 
I deste artigo. 
Sucede entretanto que, de conformidade com o que estabelece o inciso III, agora proposto, a licença 
só poderá ocorrer por prazo "igualou superior a cento e vinte dias", sob pena de perda do mandato, 
consoante se depreende, com clareza, do que se contém no “Caput" deste artigo. Resulta assim claro 
que Estado-membro ou seu povo ficará, nesse lapso de tempo (120 dias), com sua representação 
desfalcada de um Senador ou Deputado Federal. 
Os Estados que possuem banca numerosa quase não sentem esse problema. Aqueles, contudo, que 
possuem bancada mínima, especialmente, se ressentem sobremodo diante disso. 
É por essa razão que proponho a inclusão de mais um parágrafo ao artigo sob enfoque, através do 
qual viso permitir a convocação de suplente, quando a licença se operar por prazo inferior; á 120 
dias, com que, a meu sentir, será feita a justiça tanto ao Estado-membro, com a convocação do 
suplente de Senador, quanto ao seu povo, com a convocação do suplente de Deputado Federal. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
EMENDA: 00494 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
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3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:  
Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Suprimir a expressão "Primeiro-Ministro" dos seguintes pontos do anteprojeto:  
- inciso III do art. 5o.  
- inciso VII do art. 5o.  
- art. 6o., "caput".  
- art. 6o., § 2o.  
- art. 9o., inciso I e IV.  
- art. 10, inciso I.  
- art. 14, inciso I.  
- art. 23, § 1o.  
- onde mais aparecer.  
Substituir a expressão "Primeiro-Ministro" pela "Presidente da República" nos seguintes pontos do 
anteprojeto:  
- inciso VIII do art. 5o.  
- inciso II do art. 9o.  
- inciso VI do art. 10.  
Suprimir os incisos III e V do art. 9o. 
Justificativa: 
As emendas visam retirar do projeto seu caráter parlamentar. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
EMENDA: 00497 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:  
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:  
"Art. 14. Não perde o mandato o Deputado ou Senador investido na função de Primeiro-Ministro, 
Ministro de Estado, Secretário de Estado e do Distrito Federal, quando licenciado por motivo de 
doença ou para tratar, sem remuneração, de interesses particulares.  
§ 1o. Convocar-se-á suplente nos casos de vaga, investidura nas funções previstas neste artigo ou 
de licença por período superior a cento e vinte dias.  
§ 2o. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de 
quinze meses para o término do mandato.  
§ 3o. Com licença da Câmara, poderá o Deputado ou Senador desempenhar missões temporárias de 
caráter diplomático ou participar, no estrangeiro, de congressos e missões culturais." 
Justificativa: 
A emenda suprime a possibilidade de congressista ser "Chefe de Missão Diplomática permanente, 
Governador de Território, Secretário de Território, de Prefeituras das Capitais, ou eventualmente 
Prefeito". 
Quanto a primeira função se ressalva o desempenho de “missões temporárias de caráter 
diplomático”, não havendo razão que justifique a ocupação de missão permanente. 
Quanto a Governador de Território, ainda cargo de livre nomeação, tende a tornar-se eletivo e não 
deve ser ocupado por Senador ou Deputado. Igualmente não guarda a necessária hierarquia a 
ocupação de cargo de Secretario de Prefeitura ou cargo eletivo em outro Poder, para ser 
“eventualmente prefeito” (sic). 
Suprimimos, igualmente a possibilidade de exercício cumulativo de “cargo de magistério ou privado 
anterior à diplomação”. 
Parecer:  
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Aprovada parcialmente. 
 
 
EMENDA: 00537 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:  
Suprima-se o inciso II do art. 14 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo. 
Justificativa: 
O exercício do mandato eletivo é uma tarefa de grande relevância e deve receber do eleito dedicação 
exclusiva. Daí considerarmos incompatível com o exercício cumulativo com outro cargo. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
EMENDA: 00550 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:  
Dê-se ao Art. 14 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo esta redação:  
"Art. 14 ....................................  
II - que exerça, cumulativamente, cargo de magistério, e Ministério Público, anterior à diplomação." 
Justificativa: 
O preceito do anteprojeto mantém o texto vigente na atual Constituição. Propomos estender também 
aos membros do Ministério Público, os quais, investidos do mandato eletivo, prestam assinalados 
serviços à causa jurídica. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
EMENDA: 00595 REJEITADA 
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. 12 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
Art. 12 - Não perde o mandato o Deputado ou Senado investido nos cargos de Ministro de Estado, 
Governador do Distrito Federal, Governador de Território, Secretário de Estado, Secretário do Distrito 
Federal e Secretário de Prefeituras de Capitais ou quando licenciados por motivo de doença ou para 
tratar, sem remuneração, de interesses particulares, desde que, nesta hipótese, o afastamento não 
ultrapasse cento e vinte dias.  
§ 1o. - Convocar-se-á suplente nos casos de vaga, de investidura nos cargos previstos neste artigo 
ou de licença por período do superior a cento e vinte dias.  
§ 2o. - Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais 
de quinze meses para o término do mandato.  
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§ 3o. - Com licença de sua Câmara, poderá o Deputado ou Senador desempenhar missão 
diplomática de caráter temporário ou participar, no estrangeiro, de congressos, conferências ou 
missões culturais. 
Justificativa: 
O raciocínio por nós exposto quando da justificativa de emenda que oferecemos ao art. 1° desse 
Anteprojeto é válido, também, para justificar a presente Emenda. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
EMENDA: 00704 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:  
Dê-se a seguinte redação ao inciso III, renumerando-se o parágrafo único em primeiro, com nova 
redação, e acrescente-se um § 2o. ao art. 14 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Art. 14. ..................................................  
III - Licenciado por motivo de doença ou para tratar de interesses particulares. 
§ 1o. 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 dezoito meses para o término do 
mandato.  
§ 2o. Nos casos de licença para tratar de interesse particular, o Deputado e Senador não perceberá 
vencimento algum. 
Justificativa: 
Estabelece o artigo 14 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder legislativo, os casos de perda de 
mandato de Deputados e Senadores. 
O inciso III, deste mesmo artigo, porém, tem uma redação e um conteúdo, que nos parece 
inconveniente. 
a) Quando transfere a definição de casos de licença para Deputados e Senadores para o Regimento 
Interno das respectivas Casas do Congresso. 
b) Quando limita o prazo mínimo de licença a ser concedida ao parlamentar em 120 dias. 
No primeiro caso, se não se limita os casos de licença, como fazemos em nossa emenda, e se 
transfere para o Regimento Interno de cada Casa, isto pode gerar abusos e excessos condenáveis, 
sem conhecimento público. Outra razão é que as Assembleias Legislativas nos Estados ao se reunir 
para adaptar as Constituições Estaduais à Federal, também transferirão os casos de licença da 
Constituição para seus regimentos, o mesmo ocorrendo com as câmaras de Vereadores, 
multiplicando os casos de abusos. 
No segundo caso, a limitação de licenças a um prazo mínimo de 120 dias, é outro abuso, e este, 
praticado pelos militares. A licença para tratamento de saúde, por exemplo, quem define a sua 
duração é a junta médica e não um dispositivo legal, o mesmo ocorrendo nos casos de licença para 
tratar de interesse particular. 
O que a Constituição deve definir, é o prazo mínimo de licença a ser concedida e que implicará na 
convocação de suplente. E isto se justifica, para evitar um outro abuso, que é o de parlamentares 
requererem licença, por prazo de 30 dias, por exemplo, convocando suplentes, e estabelecendo 
rodízios permanentes nas bancadas, com sérios prejuízos aos cofres públicos.  
Acrescentamos, também, um outro parágrafo, proibindo que o parlamentar, que se licencia para trata 
de interesse particular, perceba vencimentos. Se isto ocorre com os funcionários públicos, que não 
percebem vencimentos quando requerem licença para tratar de interesse particular, a Constituição 
não pode deixar a porta aberta para parlamentares perceberem subsídios, quando se licenciarem 
para tratar de assuntos de seu interesse privado. 
Parecer:  
Aprovada parcialmente. 
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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 per- 
manente, 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. 
Parecer:  
Aprovada Parcialmente. 
 
 
EMENDA: 00853 APROVADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:  
Suprima-se no Anteprojeto Constitucional da Subcomissão do Poder Legislativo, no art. 14, inciso I a 
expressão onde "Prefeituras das Capitais". 
Justificativa: 
Tendo-se em vista que a função de prefeito das capitais é hoje motivo de eleição direta, não se 
justifica este artigo 14. 
Parecer:  
Alterada. 
 
 
EMENDA: 00929 PARCIALMENTE APROV 
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 ao item III e ao parágrafo único do art. 14 do Anteprojeto da Subcomissão 
do Poder Legislativo:  
Art. 14 III - licenciado pela respectiva Câmara nos casos previstos pelo regimento interno;  
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Parágrafo único - Convocar-se-á suplente nos casos da vaga, de licença por período igual ou superior 
a 120 dias, ou de investidura... 
Justificativa: 
Trata-se de mera correção técnica. 120 dias é prazo para convocação de suplente, e não para 
licença. 
Parecer:  
Aprovada parcialmente. 
 
 
EMENDA: 01082 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:  
Substitua-se, no inciso I, do art. 14, do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, a 
expressão "Chefe de Missão Diplomática permanente" por "Chefe de Missão Diplomática temporária". 
Justificativa: 
Não convém que o parlamentar, investido de mandato por força de sua consagração eleitoral, possa 
chefiar missões diplomáticas permanentes. Com efeito, seria esse desvio incompatível com a 
prioridade natural do Deputado ou do Senador e com seu compromisso com o eleitor. 
Parecer:  
Aprovada parcialmente. 
 
 
EMENDA: 01111 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:  
Suprima-se o item II do art. 14 do anteprojeto apresentado pela Subcomissão do Poder Legislativo 
(III-a) 
Justificativa: 
Não foi feliz o anteprojeto ao permitir a cumulação das funções do parlamentar com o exercício do 
magistério público ou privado. Entendemos que a profissão de professor deve ser valorizada e não 
tida como o segundo emprego, como de há muito vem sendo considerada no Brasil. O argumento de 
que o professor, exercendo outra profissão tem oportunidade de aperfeiçoar-se não nos parece 
procedente. O aperfeiçoamento poderá ser feito por outra forma, desde que o professor tenha 
remuneração compatível. O que não se pode admitir é que qualquer outro profissional possa exercer, 
sem prejuízo do ensino, o magistério. Sem menosprezar a importância das outras profissões, ao 
professor é que deve ser lícito, eventualmente, frequentar áreas de outras atividades para 
aperfeiçoamento. Por que o Deputado ou Senador pode ser empregado de Universidade do Governo 
ou de Colégio particular e não pode ter outro cargo, função ou emprego? 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
EMENDA: 01268 APROVADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
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ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:  
Suprima-se, no inciso I do art. 14 a expressão "e de Prefeituras de Capitais, ou eventualmente 
prefeito". 
Justificativa: 
Não é admissível a manutenção de dois cargos elegíveis. É uma falta de respeito para com a 
população de uma Capital ou Município dar essa prerrogativa, ao Deputado, que a qualquer 
momento, motivado por qualquer motivo pode retornar ao Congresso Nacional. 
Parecer:  
Aprovada. 
 
 
EMENDA: 01281 REJEITADA 
Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:  
Substitua-se o item III do art. 14 do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo 
pelo que se segue:  
Art. 14 ....................................  
III – Licenciado pela respectiva Câmara, por qualquer período, quando será convocado o Suplente 
respectivo. 
Justificativa: 
Não é justo que o Estado representado fique sem representante em qualquer tempo e período em 
que o titular esteja licenciado. 
A Constituição anterior criou uma discriminação devido a minúcias regimentais, acarretando 
verdadeira acefalia legislativa, quando os titulares licenciados por período inferior a cento e vinte dias, 
acarretavam uma vacância temporária que prejudicava, como prejudica atualmente, a missão que o 
eleitorado atribui à sua bancada. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 
 
EMENDA: 01390 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. 14 a seguinte redação:  
Não perde o mandato o Deputado: 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:  
Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA: 00065 REJEITADA 
Fase:  
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G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:  
Das atribuições do Poder Legislativo  
Suprima-se no Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, as 
seguintes expressões:  
Art. 5o. - ..................................  
VII - .... "e do Primeiro-Ministro..."  
VIII - .... "do Primeiro-Ministro, bem como ..."  
Art. 6o. - .... "o Primeiro-Ministro e ...."  
Art. 9o. - ..................................  
I - ... "o Primeiro-Ministro ..."  
IV - ... "ao Primeiro-Ministro e ..."  
VI - ... "através de moção ao Primeiro-Ministro ..."  
Art. 10. - ................................  
I - ... "Primeiro-Ministro ou ..."  
VI - ... "por proposta do Primeiro-Ministro ..."  
Art. 14. - ..................................  
I - ... "Primeiro-Ministro ou ..."  
Art. 20. - ................................  
§ 1o. - ... "por solicitação do Primeiro- Ministro ..."  
Art. 22. - ... "ao Primeiro-Ministro ..."  
Art. 23. - ... "ouvido o Primeiro-Ministro ..."  
Art. 24. - ... "Primeiro-Ministro, ouvido o ..."  
Art. 25. - ..................................  
I - ... "ou do Primeiro-Ministro ..."  
Art. 26. - ... "do Primeiro-Ministro ..."  
§ 1o. - ... "e o Primeiro-Ministro ..."  
Art. 38. - ..................................  
I - ... "o Primeiro-Ministro ..."  
II - ... "elaborados pelo Conselho de Ministros."  
XXI - ... "por solicitação do Primeiro-Ministro, ouvido o Conselho da República ..."  
XXIII - ... "ouvido o Conselho da República ..."  
Art. 112. - ... "devendo, no mesmo dia, ser nomeado o Primeiro-Ministro ..." 
Justificativa: 
Como fomos contrario à figura do Primeiro Ministro estamos suprimindo em todos os artigos a sua 
existência. 
Parecer:  
Contrário. O regime proposto no anteprojeto é parlamentarista 
 
 
EMENDA: 00082 REJEITADA 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:  
Substitua-se o parágrafo 1o. do item III do art. 14 do Substitutivo do relator, pelo que se segue:  
Art. 14 .......................  
III - ............................  
§ 1o. - O suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo 
ou de licença superior a trinta dias. 
Justificativa: 
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Não é justo que o Estado fique sem um representante por prazo superior a trinta dias, em caso de 
licença do titular. A Constituição anterior criou uma discriminação devido a minúcias regimentais, 
acarretando verdadeira acefalia legislativa, quando os titulares licenciados por período inferior a cento 
e vinte dias, abriam uma lacuna que prejudicava, como prejudica atualmente, a missão que o 
eleitorado atribui a sua bancada. 
Parecer:  
Contrário. O anteprojeto regula a matéria de forma adequada. 
 
 
EMENDA: 00166 REJEITADA 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:  
Suprimam-se, do inciso I do artigo 14, as expressões "Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
As emendas ora propostas resultam daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata Do Executivo, 
motivo pelo qual as razoes que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às 
modificações destinadas ao citado Capítulo. 
Parecer:  
Contrário. O regime do anteprojeto é parlamentarista. 
 
 
EMENDA: 00190 APROVADA 
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:  
O inciso I do art. 14 passa a ter a seguinte redação:  
I - Investimento 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. 
Justificativa: 
É da tradição brasileira e também dos países democráticos, que Deputados e Senadores, em virtude 
de seu amplo conhecimento das questões populares, serem convocados a assumir cargos de 
relevância como os referentes neste inciso, forçar a perda de seus mandatos será restringir de forma 
inadequada a possibilidade de competentes homens públicos prestarem serviços à Pátria. 
Parecer:  
Favorável em parte, para incluir no art. 14, I a função "Secretário de Estado." 
 
 
EMENDA: 00222 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:  
Aditiva  
Ao item I, do Artigo 14, do Substitutivo, após a expressão Ministro de Estado, acrescente-se:  
... Secretário de Estado, Superintendentes de Órgãos Regionais de Desenvolvimento; 
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Justificativa: 
Pelo texto proposto, veda-se a investidura do Parlamentar Federal ao Cargo de Secretário de Estado, 
um múnus que assegura a dignidade do Mandato Federal. 
A emenda restabelece aquela condição e acrescenta também o Cargo de Superintendente de Órgão 
Regional de Desenvolvimento, como a SUDENE, SUDAM, SUDECO e SUDESUL. 
Não entendo porque vedar a Superintendência de Órgão Regional de Desenvolvimento ao 
Parlamentar Federal, pois o cargo, pela sua relevância politico e administrativa, tem status e poderes 
quase idênticos ao de Ministro de Estado.  
Parecer:  
Favorável em parte, para inclusão de "Secretário de Estado " no art. 14, I. 
 
 
EMENDA: 00380 APROVADA 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:  
Onde se lê; no art. 14, inciso II-, do Substitutivo "que exerça um cargo do magistério superior, com 
ingresso anterior à diplomação,  
Leia-se:  
Que exerça cargo público e de magistério superior, com ingresso anterior à diplomação. 
Justificativa: 
Visa a emenda possibilitar ao parlamentar que já exerça cargo anterior à sua diplomação inclusive de 
magistério superior, preservar este direito conquistado. 
O artigo do substitutivo, penaliza o parlamentar eleito, em face a direito adquirido. 
Parecer:  
Favorável. A redação proposta aperfeiçoa o dispositivo. 
 
 
EMENDA: 00522 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:  
Dê-se ao Inciso I do Artigo 14 a seguinte redação:  
Art. 14 -.........................  
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; 
Justificativa: 
Trata-se de restabelecer dispositivo integrante do relatório final da Subcomissão do Poder Legislativo 
aprovado por unanimidade. 
Parecer:  
Favorável, em parte, apenas para incluir Secretário de Estado. 
 
 
 
EMENDA: 00575 REJEITADA 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:  
JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:  
Adite-se ao artigo 14 do Anteprojeto do Substitutivo, o seguinte parágrafo, passando o § 2o. a ser o 
parágrafo 3o, com a seguinte redação.  
"Art. 14 - ..........................  
§ 2o. - ..............................  
§ 3o. - No caso de licença por prazo inferior ao contido no inciso III deste artigo, convocar-se-á, de 
igual modo, o suplente". 
Justificativa: 
O dispositivo proposto, que se revela cópia da Constituição em vigor, produz injustiça contra os 
Estado-membros da Federação e de seu povo, já que, pelo texto do parágrafo único, dar-se-á 
convocação de suplente nos casos de vaga, licença ou de investidura nas funções, previstas no 
inciso I deste artigo. 
Sucede, entretanto, que, de conformidade com o que estabelece o inciso III, agora proposto, a licença 
só poderá ocorrer por prazo "igualou superior a cento e vinte dias", sob pena de perda do mandato, 
consoante se depreende, com clareza, do que se contém no "Caput" deste artigo. Resulta assim claro 
que Estado-membro ou seu povo ficará, nesse lapso de tempo (120 dias) com sua representação 
desfalcada de um Senador ou Deputado Federal. 
Os Estados que possuem bancada numerosa quase não sentem esse problema: aqueles, contudo, 
que possuem bancada mínima, especialmente, se ressentem sobremodo diante disso. 
É por essa razão que proponha a inclusão de mais um parágrafo ao artigo sob enfoque, através do 
qual viso permitir a convocação de suplente, quando a licença se operar por prazo inferior a 120 dias, 
com que, a meu sentir, será feita a justiça. Tanto ao Estado-membro, com a convocação do suplente 
de Senador, quanto ao seu povo, com a convocação do suplente de Deputado Federal. 
Parecer:  
Contrário. O dispositivo está correto. 
 
 
EMENDA: 00669 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:  
Substitua-se a redação ao inciso I do artigo 14, pela seguinte:  
I - Investido na função de Ministro de Estado, chefe de Missão Diplomática, Governador de Território, 
Secretaria de Estado ou Território, Diretor ou Presidente de Autarquia, Empresa Pública ou de 
Economia Mista. 
Justificativa: 
Desnecessário especificar Primeiro-Ministro e Ministro de Estado, eis que aquele sempre será este. 
Vedar aos Deputados e Senadores a direção das empresas públicas e autárquicas, é confinar o 
Poder popular e isolá-lo no Congresso. Impedidos os parlamentares, ficam os tecnocratas e 
burocratas com o monopólio destas funções, algumas mais importantes que Ministérios e Secretarias 
de Estado.  
Parecer:  
Favorável, em parte, para incluir apenas Secretário de Estado. 
 
 
EMENDA: 00741 PARCIALMENTE APROV 
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) 
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Texto:  
Emenda ao Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo O item I do 
art. 14, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 14 ....................... 
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 Territórios e de 
Prefeitos das Capitais, ou eventualmente Prefeito; 
Justificativa: 
O texto do Relator da Comissão é contra as prerrogativas dos parlamentares, pois restringe o que 
ficou estabelecido no Relatório da Subcomissão do Poder Legislativo. 
A emenda restabelece o texto anterior da Subcomissão do Poder Legislativo que assegura maiores 
prerrogativas para os parlamentares. 
Parecer:  
Favorável em parte para incluir no inciso I a expressão "Secretário de Estado". 
 
 
EMENDA: 00796 REJEITADA 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:  
O inciso I do art. 14 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 14. ....................................  
I - investido na função de Primeiro Ministro ou Ministro de Estado, Governador de Território, 
Secretário de Estado, do Distrito Federal e de Território". 
Justificativa: 
Para as funções acima assinaladas deve ser assegurado o direito a exercê-las, sem prejuízo de 
perda de mandato. São funções relevantes para a população, e não são elegíveis. 
Parecer:  
Rejeitada. Contrária à filosofia do projeto parlamentarista proposto pelo Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 00801 REJEITADA 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:  
Emenda ao Substitutivo do Relator:  
Assunto: remuneração de Congressista (Parlamentar) licenciado  
Incluir, onde couber:  
Artigo Sugestão: Não perde o mandato o Senador, o Deputado Federal, o Deputado Estadual e o 
Vereador investido nos cargos e funções públicas, inclusive em empresas de economia mista ou 
pública ou quando licenciado por motivo de doença, ou para tratar de interesses particulares por um 
período igual ou superior a 120 dias. Salvo para tratamento de enfermidade, perderá integralmente os 
subsídios, vantagens e auxílios de qualquer natureza, cabendo a percepção pecuniária total ao 
suplente que o substituir. 
Justificativa: 
Manter a moralidade parlamentar no mais alto nível de respeito e credibilidade. 
Parecer:  
Contrário. O anteprojeto dá à questão tratamento adequado. 
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EMENDA: 00970 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:  
Modifique-se a redação do artigo 14, I, para constar:  
"Art. 14 - ..................................  
I - investido na função de Primeiro Ministro, Ministro de Estado, Secretário de Estado e do Distrito 
Federal e Governador de Território e do Distrito Federal." 
Justificativa: 
Impõe-se conferir aos Governadores a possibilidade de chamarem para servir a administração 
estadual Deputados Federais e Senadores para auxiliá-los no seu Estado. 
Os membros do legislativo federal sempre poderão prestar inegável serviço a administração pública 
estadual e o exercício do cargo de Secretário de Estado só pode enobrecer o parlamentar convidado. 
Aliás, a Constituição vigente já permite o exercício dessa função não havendo noticia de nada que 
desabone essa autorização constitucional. 
Parecer:  
Favorável parcialmente, para admitir a inclusão da expressão "Secretário de Estado" no inciso I. 
 
 
EMENDA: 01095 REJEITADA 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:  
Dê-se ao § 1o. do art. 14 do Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de 
Governo a seguinte redação:  
"Art. 14 ............................  
§ 1º O suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou 
de licença superior a 30 (trinta) dias". 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é reduzir, de 120 para 30 dias, o prazo previsto no § 1° do art. 14 do 
substitutivo, porquanto não nos parece correto que, por motivo de licença, fique o suplente de 
Deputado ou Senador impossibilitado, por um período tão longo, de assumir a vaga do licenciado. 
A alteração ora proposta somente trará, a nosso ver, benefícios ao bom funcionamento da câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. 
Parecer:  
Contrário. O anteprojeto já regula de forma adequada a matéria. 
 
 
EMENDA: 01133 REJEITADA 
Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:  
OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:  
Art. 2o. A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e noventa e cinco representantes 
do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício dos direitos políticos, pelo 
voto direto e secreto.  
..................................................  
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§ 2o. - O número de Deputados por Estado, Distrito Federal, ou Território Federal Autônomo, será 
estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com, os ajustes necessários para 
que nenhum Estado, Distrito Federal ou Território Federal Autônomo, tenha menos de oito ou mais de 
sessenta Deputados.  
§ 3o. O Território de Fernando de Noronha, não elegerá nenhum Deputado.  
Art. 3o. O Senado Federal compõe-se de Representantes dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios Federais autônomos, eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário, 
dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos.  
§ 1o. Cada Estado, Territórios Federais Autônomos e o Distrito Federal, elegerão três Senadores, 
com mandato de oito anos.  
Art. 14 Não perde o mandato, o Deputado Federal ou Senador:  
I - Investido na função de Primeiro Ministro, Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário 
de Estado, do Distrito Federal, ou de Território Federal Autônomo.  
DOS TRIBUNAIS E JUIZES DOS ESTADOS,  
DO DISTRITO FEDERAL, DOS TERRITÓRIOS  
FEDERAIS AUTONOMOS E DOS TERRITORIOS  
Art. 97. ..................................................  
§ 1o. - A lei disporá sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal, dos Territórios Federais 
Autônomos e dos Territórios. 
Justificativa: 
O objetivo é compatibilizar o estatuto jurídico Constitucional dos Territórios Federais Autônomos, com 
o do Distrito Federal, assegurando-lhes a mesma representação Federal isto é, oito Deputados 
Federais e três Senadores. 
A Justiça dos Territórios Federais Autônomos será distinta da Justiça do Distrito Federal, embora 
estruturada de forma equivalente, com os diferentes juízos monocráticos e o Tribunal de Justiça do 
Território Federal Autônomo, como órgãos de cúpula do Sistema Judiciário do Território Federal 
Autônomo. 
Parecer:  
Contrário. Os Territórios devem ter tratamento diferenciado em relação aos Estados. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA: 00829 REJEITADA 
Fase:  
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:  
Suprimam-se, do inciso I do artigo 111, as expressões "Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
A emeda ora proposta resulta daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, motivo 
pelo qual as razoes que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às modificações 
destinadas ao citado Capítulo. 
Parecer:  
Pela rejeição, pelas razões aduzidas na emenda 00823-5. 
 
 
EMENDA: 00909 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 34  

 

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:  
Emenda modificativa de parte do inciso I do art. 111  
Art. 111 - ..................................  
I - investimento na função de Primeiro- Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
permanente, Governador de Territórios, Secretário de Estado, do Distrito Federal e de Territórios; 
Justificativa: 
A modificação proposta prende-se ao fato de que o Parlamentar, por uma questão até mesmo de 
princípio, não pode ser detentor de dois tipos de mandato popular. Assim, por exemplo, um mandato 
no Legislativo e outro Executivo, no caso dos Prefeitos, acabariam por desvirtuar os dois. 
Também a Presidência de Empresas Públicas e de Economia Mista são incompatíveis com o 
mandato legislativo, a tal ponto que o próprio Anteprojeto consagra em seu Art.109 expressa 
proibição para que o Parlamentar mantenha “contrato com pessoa de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista...”. 
A norma do Art.109 prende-se ao fato de que a Fiscalização financeira, orçamentária operacional e 
patrimonial é exercida pelo Legislativo, e nos casos previstos na redação original, se estaria 
permitindo a fiscalização pelo próprio fiscalizado. 
 
EMENDA: 01301 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:  
Emenda Modificativa  
Dê-se nova Redação ao § 1o. - item III - art. 111:  
"§ 1o. - O Suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo 
ou de licença igual ou superior a cento e vinte dias." 
Justificativa: 
Entendemos que para o bom funcionamento do Legislativo uma licença de 120 dias é prazo suficiente 
para convocação do Suplente, uma vez que representa praticamente a metade de um ano 
Legislativo. 
 
EMENDA: 01387 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:  
Emenda modificativa de parte do inciso I, do art. 111.  
Art. 111. ..................................  
I - investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal e de Territórios; 
Justificativa: 
A modificação proposta prende-se ao fato de que o Parlamentar, por uma questão até mesmo de 
princípio, não pode ser detentor de dois tipos de mandato popular. Assim, por exemplo, um mandato 
no Legislativo e outro Executivo, no caso dos Prefeitos, acabariam por desvirtuar os dois. 
Também a Presidência de Empresas Públicas e de Economia Mista são incompatíveis com o 
mandato legislativo, a tal ponto que o próprio Anteprojeto consagra em seu Art.109 expressa 
proibição para que o Parlamentar mantenha “contrato com pessoa de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista...”. 
A norma do Art.109 prende-se ao fato de que a Fiscalização financeira, orçamentária operacional e 
patrimonial é exercida pelo Legislativo, e nos casos previstos na redação original, se estaria 
permitindo a fiscalização pelo próprio fiscalizado. 
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EMENDA: 02777 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:  
Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 111, Inciso I.  
O inciso I do artigo 111 passa a ter a seguinte redação:  
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; 
Justificativa: 
O objetivo é eliminar do texto do anteprojeto imperfeições de redação (“Prefeitos das Capitais”, 
substituído por “Prefeituras das Capitais”) e casuísmos (como “eventualmente prefeitos, presidentes 
de Empresa Pública ou Empresa Mista, federais”). 
 
EMENDA: 02961 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:  
Dê-se ao Inciso I do art. 111 do anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 111 ..................................  
Inciso 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 Territórios, 
Prefeitos e Vice-Prefeitos das Capitais, Presidente da Empresa Pública, ou Empresa de Economia 
Mista, federais;" 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo incluir os Vice-Prefeitos nas hipóteses do Inciso I, do art.111, isto é, o 
Deputado ou Senador poderá ser investido na função de Vice-Prefeito de Capital sem que venha a 
perder o mandato. 
 
EMENDA: 02962 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:  
Dê-se ao Inciso I do Art. 111 do anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 111 ..................................  
Inciso 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, 
Prefeitos e Vice-Prefeitos, Presidente de Empresa Pública, ou Empresa de Economia Mista, federais. 
Justificativa: 
A finalidade desta emenda é incluir entre as hipóteses do Inciso I do art. 111 os Vice-Prefeitos, isto é, 
o Deputado ou Senador poderá investir-se na função de Vice-Prefeito, sem que venha a perder o 
mandato. 
 
EMENDA: 03176 NÃO INFORMADO 
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Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:  
Art. 111 - ..................................  
I - investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal e de Territórios; 
Justificativa: 
A modificação proposta prende-se ao fato de que o Parlamentar, por uma questão até mesmo de 
princípio, não pode ser detentor de dois tipos de mandato popular. Assim, por exemplo, um mandato 
no Legislativo e outro Executivo, no caso dos Prefeitos, acabariam por desvirtuar os dois. 
Também a Presidência de Empresas Públicas e de Economia Mista são incompatíveis com o 
mandato legislativo, a tal ponto que o próprio Anteprojeto consagra em seu Art.109 expressa 
proibição para que o Parlamentar mantenha “contrato com pessoa de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista...”. 
A norma do Art.109 prende-se ao fato de que a Fiscalização financeira, orçamentária operacional e 
patrimonial é exercida pelo Legislativo, e nos casos previstos na redação original, se estaria 
permitindo a fiscalização pelo próprio fiscalizado.  
 
 
EMENDA: 03550 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  
Título V, Capítulo I, Seção V, Art. 111, I  
Texto Proposto  
"Art. 111 - 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 Territórios, bem 
como presidente de empresa pública ou sociedade de economia mista federal ou estadual;" 
Justificativa: 
Pretende-se ampliar a clareza do texto e evitar desnecessária restrição, eis que não se justifica 
impedir seja exercida, transitoriamente, também a presidência de empresas estaduais, muitas delas 
de porte tão grande ou maior que outras no plano federal. 
Igualmente são suprimidas as hipóteses de investidura de Prefeito, seja permanente (como previsto 
para as Capitais) seja eventualmente (com caráter transitório, como previsto em Municípios que não 
os das Capitais), eis que esta, hoje, somente há de ser exercido após eleição, manter o parlamentar 
seu mandato, após se eleger para cargo de outro Poder e de outra entidade politica, não se coaduna 
com os princípios constitucionais maiores, de representação e alternância no poder. 
 
EMENDA: 03552 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  
Titulo V, Capítulo I, Seção V, Art. 111, § 1o.  
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Texto Proposto  
"Art. 111 - ................................  
§ 1o. - O suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas nos incisos I 
e III deste artigo, ou de licença superior a cento e vinte dias. 
Justificativa: 
A exceção à perda do mandato é tratada no caput do artigo. A convocação de suplente, contudo, não 
há sentido se faça nos casos de exercício de magistério superior, previsto no inciso II. 
Assim, deve-se restringir a hipótese do texto apenas aos incisos I e III. 
 
 
EMENDA: 03553 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  
Título V, Capítulo I, Seção V, Art. 111, II.  
Texto Proposto  
"Art. 111 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador:  
II - que, como servidor público, exerça magistério superior, com ingresso anterior à diplomação;  
Justificativa: 
Várias faculdades e universidades são meras Fundações, mantendo com seus professores contratos 
regidos pela legislação trabalhista; a expressão “cargo público”, assim, não abrangeria a totalidade 
das hipóteses que o dispositivo, claramente, pretende alcançar. 
 
 
EMENDA: 03639 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Suprimir do inciso I do art. 111 do anteprojeto do relator as seguintes expressões: "Chefe de Missão 
Diplomática Permanente" e "Prefeitos das capitais, ou eventualmente Prefeito, Presidente de 
Empresa Pública ou Empresa de Economia Mista Federais". 
Justificativa: 
A emenda visa suprimir do texto, contradições e conflitos com demais dispositivos do anteprojeto. 
Os parlamentares são eleitos para exercer funções nos órgãos de soberania, e não para ocupar 
funções distintas na administração pública. 
A chefia de Missão Diplomática não se compatibiliza com a função parlamentar, até porque, submete 
o embaixador às determinações do Presidente da República. 
De outro lado, o inciso V do art.109 veda aos deputados e senadores o exercício de outro cargo 
eletivo federal, estadual ou municipal, donde não se poder der ao mesmo tempo, deputado ou 
senador e prefeito de capital ou prefeito eventual. 
Da mesma forma o inciso II do artigo 109 veda aos deputados e senadores o exercício de cargo ou 
função nas entidades da administração indireta, dentre as quais as empresas públicas e Empresas de 
Economia Mista. Consequentemente o exercício da função de Presidente de qualquer dessas 
empresas, esbarra na vedação do dispositivo referido. 
Finalmente, os constituintes devem ter em mente que estão elaborando a lei fundamental de 
organização do Estado e do exercício dos órgãos de soberania e não a divisão dos despejos do 
poder público. 
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No regime parlamentar de governo, onde o parlamento participa decisivamente da organização e 
fiscalização da função administrativa, deve-se evitar a criação de instrumentos jurídicos que 
propiciam a barganha política e o fisiologismo sob pena de se corromper. 
 
EMENDA: 04067 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:  
Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 111, Inciso I.  
Art. 111 ....................................  
I - Investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Secretários de Estado, do Distrito 
Federal, de Territórios e de Prefeituras de Capitais. 
Justificativa: 
Não se justifica que o Deputado ou Senador mantenha seu mandato para assumir as outras funções 
definidas no referido artigo. 
 
EMENDA: 04214 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:  
Artigo III  
Inciso I  
Para melhor adequar ao espírito liberal do projeto, dê-se ao inciso I, do artigo 111, a seguinte 
redação:  
Art. 111 ....................................  
I - Investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do distrito Federal e de Territórios, 
Prefeitos, Presidente de Empresa Pública, Empresa de Economia Mista e Entidades Públicas de 
Direito Privado, sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
O texto ora adequado objetiva ampliar a concessão com relação a não perda do mandato do 
Deputado ou Senador quando de sua investidura em outras funções públicas e privadas, desde que 
devidamente autorizados pela sua respectiva casa legislativa. É um sistema liberal adotado pela 
maioria dos países democráticos do mundo. 
 
 
EMENDA: 04400 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 111, I.  
Suprimam-se do item I do Art. 111 do Anteprojeto de Constituição, as seguintes expressões: ... 
"Chefe de Missão Diplomática Permanente, Presidente de Empresa Pública ou Empresa de 
Economia Mista, federais." 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 39  

 

Justificativa: 
A inclusão dos postos de chefia de Missão Diplomática Permanente, e dos cargos de Presidente de 
Empresa Pública ou de Economia Mista federais, teria inadmissível permissividade para aqueles 
eleitos para mandato parlamentar, pudessem ocupar cargos na administração pública direta ou 
indireta, criando privilégios pessoais não condizentes com a probidade administrativa e moralidade 
parlamentar. 
 
EMENDA: 04486 REJEITADA 
Fase:  
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:  
Dê-se ao § 2o. do art. 111 a seguinte redação:  
"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: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:  
A Emenda tem em vista a inclusão de uma vírgula após a expressão preenchê-la, que entendemos 
desnecessária.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA: 04505 APROVADA 
Fase:  
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:  
Dê-se ao art. 111 a seguinte redação:  
"Não perde o mandato o Deputado ou o Senador". 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:  
De fato, a inclusão do artigo "o" antes da expressão Senador no caput do Art. 111 é recomendável.  
Pela aprovação. 
 
EMENDA: 04787 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:  
Inclua-se no art. 111 do anteprojeto, o seguinte inciso:  
Art. 111 - ..................................  
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 Territórios, 
Prefeitos de Capitais, ou eventualmente Prefeito, Presidente de Autarquia, Empresa Pública ou 
Empresa de Economia Mista, federais. 
Justificativa: 
Procurou-se corrigir uma falha da redação anterior, quando se omitiu a Autarquia federal, uma vez 
que na escala hierárquica definida pelo inciso I do Art. 111, as Autarquias federais ocupam posição 
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intermediária entre a Administração Direta e as Empresas Públicas ou de Economia Mista. Um 
Presidente de Autarquia, quando o inverso não é verdadeiro. 
 
EMENDA: 05068 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:  
Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução 
no. 01/87 C.S.)  
Dê-se ao inciso I, do art. 111, do Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização, a seguinte 
redação:  
Art. 111 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador:  
"I - investido na função de Primeiro- Ministro, Ministro de Estado, Governador de Território e 
Secretário de Estado, do Distrito Federal ou de Território;" 
Justificativa: 
A permissão de ocupação, por Deputados e Senadores, de inúmeros cargos públicos, muitos dos 
quais não diretamente ligados aos anseios e interesses dos cidadãos que os elegem como seus 
representantes, provocaria grande frustação nos eleitores e ensejaria a assunção de suplentes, que 
não tem a mesma representatividade, ou nem sequer passaram pelo crivo do voto. 
O texto original permitiria, também, que cidadãos pleiteassem tais cargos eletivos com a segunda 
intenção de valer-se deles para galgar postos em empresas públicas ou de economia mista, ou de 
chefias de missão diplomática, ao invés de representar os seus eleitores. 
Os casos, a nosso ver admissíveis, nos tempos do artigo, são exclusivamente aqueles cargos 
assumidos por nomeações, demissíveis “ad nutum”, e voltados diretamente aos interesses do povo 
que elegeu tais representantes (Governador ou Secretário) ou de interesse eminentemente nacional 
(Ministro) em função da composição politica exigida pelo sistema parlamentarista. 
 
EMENDA: 05427 NÃO INFORMADO 
Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:  
Suprima-se, no todo ou em parte, os arts. 108, 109, 110, 111 e 112, dando nova redação à Seção V 
(dos Deputados e Senadores) adotando-se a seguinte nova redação:  
Art. 108: ..................................  
§ 5o. - Suprimido  
§ 6o. - Suprimido  
§ 7o. - Suprimido  
§ 8o. - Suprimido  
Art. 110: ..................................  
III - Suprimido  
§ 1o. - Suprimido  
§ 3o. - No caso de decisão do Supremo Tribunal Federal, em ação popular, a perda do mandato será 
declarada pela Mesa da Câmara respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus 
membros de partido político ou do primeiro suplente, assegurada plena defesa.  
Art. 112 - Suprimido. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
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Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA: 00767 PREJUDICADA  
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:  
Suprimam-se, do inciso I do artigo 112, as expressões "Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
A emenda ora proposta resulta daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, motivo 
pelo qual as razoes que as fundamentam são as mesmas expostas com relação ás modificações 
destinadas ao citado Capítulo.  
Parecer:  
Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
EMENDA: 00844 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA DE PARTE DO INCISO I DO ART. 112  
Art. 112 - ..................................  
I - investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal e de Territórios; 
Justificativa: 
A modificação proposta prende-se ao fato de que o Parlamentar, por uma questão até mesmo de 
principio, não pode ser detentor de dois tipos de mandatos popular. Assim, por exemplo, um mandato 
do Legislativo e outro no Executivo, no caso dos Prefeitos, acabaria por desvirtuar os dois. 
Também a Presidência de Empresas Públicas e de Economia Mista são incompatíveis com o 
mandato legislativo, a tal ponto que o próprio Anteprojeto consagra em seu Art. 110 expressa 
proibição para que o Parlamentar mantenha “contrato com pessoa do direito público, autarquia, 
empresa de pública, sociedade de economia mista...” 
A norma do Art. 110 prende-se ao fato de que a Fiscalização financeira, orçamentaria operacional e 
patrimonial é exercida pelo Legislativo, e nos casos previstos na redação original, se estaria 
permitindo a fiscalização pelo próprio fiscalizado.  
Parecer:  
Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
 
EMENDA: 01205 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:  
OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:  
Emenda Modificativa  
Dê-se nova Redação ao § 1o. - art. 112:  
"§ 1o. - O Suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo 
ou de licença igual ou superior a cento e vinte dias." 
Justificativa: 
Entendemos que para o bom funcionamento do Legislativo uma licença de 120 dias é prazo suficiente 
para convocação do Suplente, uma vez que representa praticamente a metade de um ano 
Legislativo. 
Parecer:  
A redação dada ao dispositivo emendado atende aos objetivos da proposição. 
 
 
EMENDA: 01289 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA DE PARTE DO INCISO I, DO ART. 112.  
Art. 112. ..................................  
I - investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal e de Territórios; 
Justificativa: 
A modificação proposta prende-se ao fato de que o Parlamentar, por uma questão até mesmo de 
principio, não pode ser detentor de dois tipos de mandatos popular. Assim, por exemplo, um mandato 
do Legislativo e outro no Executivo, no caso dos Prefeitos, acabaria por desvirtuar os dois. 
Também a Presidência de Empresas Públicas e de Economia Mista são incompatíveis com o 
mandato legislativo, a tal ponto que o próprio Anteprojeto consagra em seu Art. 110 expressa 
proibição para que o Parlamentar mantenha “contrato com pessoa do direito público, autarquia, 
empresa de pública, sociedade de economia mista...” 
A norma do Art. 110 prende-se ao fato de que a Fiscalização financeira, orçamentária operacional e 
patrimonial é exercida pelo Legislativo, e nos casos previstos na redação original, se estaria 
permitindo a fiscalização pelo próprio fiscalizado.  
Parecer:  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 01619 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:  
Emenda ao Projeto da Comissão de Sistematização.  
Incluir no final do inciso I do art. 112, depois da palavra "federais", as expressões "e estaduais." 
Justificativa: 
O objetivo é estender a permissão também, para a ocupação de cargo, de Presidente de Empresas 
Estaduais.  
Parecer:  
O Substitutivo atende à opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao acolhimento 
da Emenda. Pela rejeição. 
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EMENDA: 01620 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:  
Emenda ao Projeto da Comissão de Sistematização.  
Incluir no inciso I do art. 112, depois da palavra "Presidente", as expressões "ou diretor." 
Justificativa: 
A intenção é que possam os Deputados e Senadores, ocupar também outras funções de direção nas 
Empresas. 
Parecer:  
Face à modificação do dispositivo, pela prejudicialidade 
 
 
EMENDA: 02627 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:  
EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 112, Inciso I.  
O inciso I do artigo 112 passa a ter a seguinte redação:  
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; 
Justificativa: 
O objetivo é eliminar do texto do projeto imperfeições de redação (“Presidente das Capitais”, 
substituído por “Prefeituras das Capitais”) e casuísmos (como “eventualmente prefeitos, presidente de 
Empresa Pública de Economia Mista, federais”).  
Parecer:  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 02804 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:  
Dê-se ao Inciso I do art. 112 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 112 ..................................  
Inciso 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 Territórios, 
Prefeitos e Vice-Prefeitos das Capitais, Presidente da Empresa Pública, ou Empresa de Economia 
Mista, federais;" 
Justificativa: 
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A emenda tem opor objetivo incluir os Vice-Prefeitos nas hipóteses do Inciso I do Art. 112, isto é, o 
Deputado ou Senador poderá ser investido na função de Vice-Presidente de Capital sem que venha a 
perder o mandato.  
Parecer:  
A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
 
EMENDA: 02805 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:  
Dê-se ao Inciso I do Art. 112 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 112 ..................................  
Inciso 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, 
Prefeitos e Vice-Prefeitos, Presidente de Empresa Pública, ou Empresa de Economia Mista, federais. 
Justificativa: 
A finalidade desta emenda é incluir entre as hipóteses do Inciso I do art. 112 os Vice-Prefeitos, isto é, 
o Deputado ou Senador poderá investir-se na função de Vice-Prefeito, sem que venha a perder o 
mandato. 
Parecer:  
A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
 
EMENDA: 03005 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:  
Emenda modificativa de parte do Inciso I do Art. 112  
Art. 112 - ..................................  
I - investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal e de Territórios; 
Justificativa: 
A modificação proposta prende-se ao fato de que o Parlamentar, por uma questão até mesmo de 
principio, não pode ser detentor de dois tipos de mandatos popular. Assim, por exemplo, um mandato 
do Legislativo e outro no Executivo, no caso dos Prefeitos, acabaria por desvirtuar os dois. 
Também a Presidência de Empresas Públicas e de Economia Mista são incompatíveis com o 
mandato legislativo, a tal ponto que o próprio Anteprojeto consagra em seu Art. 110 expressa 
proibição para que o Parlamentar mantenha “contrato com pessoa do direito público, autarquia, 
empresa de pública, sociedade de economia mista...” 
A norma do Art. 110 prende-se ao fato de que a Fiscalização financeira, orçamentaria operacional e 
patrimonial é exercida pelo Legislativo, e nos casos previstos na redação original, se estaria 
permitindo a fiscalização pelo próprio fiscalizado.  
Parecer:  
A presente emenda, não se ajusta com o entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização.  
Assim, pela sua rejeição. 
 
 
EMENDA: 03350 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  
Título V, Capítulo I, Seção V, Art. 112, I  
TEXTO PROPOSTO  
"Art. 112 - 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 Territórios, bem 
como presidente de empresa pública ou sociedade de economia mista federal ou estadual;" 
Justificativa: 
Pretende-se ampliar a clareza do texto e evitar desnecessária restrição, eis que não se justifica 
impedir seja exercida, transitoriamente, também a presidência de empresas estaduais, muitas delas 
de porte tão grande ou maior que outras no plano federal.  
Igualmente são suprimidas as hipóteses de investidura de Prefeito, seja permanentemente (como 
previsto para as Capitais) seja eventualmente (em caráter transitório, como previsto em Municípios 
que não os das Capitais), eis que esta, hoje, somente há de ser exercida após eleição; manter o 
parlamentar seu mandato, após se eleger para cargo de outro Poder e de outra entidade politica, não 
se coaduna com os princípios constitucionais maiores, de representação e alternância no poder. 
Parecer:  
As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 03352 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  
Titulo V, Capítulo I, Seção V, Art. 112, § 1o.  
TEXTO PROPOSTO  
"Art. 112 - ................................  
§ 1o. - O suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas nos incisos I 
e III deste artigo, ou de licença superior a cento e vinte dias. 
Justificativa: 
A exceção à perda do mandato é tratada no caput do Artigo. A convocação de suplente, contudo, não 
há sentido se faça nos casos de exercício de magistério superior, previsto no inciso II.  
Assim, deve-se restringir a hipótese do texto apenas nos incisos I e III. 
Parecer:  
As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 03353 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  
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TÍTULO V - CAPÍTULO I - SEÇÃO V - Art. 112, II.  
TEXTOS PROPOSTO  
Art. 112 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador:  
II - que, como servidor público, exerça magistério superior, com ingresso anterior à diplomação;  
Justificativa: 
Várias faculdades e universidades são meras Fundações, mantendo com seus professores os 
contratos regidos pela legislação trabalhista; a expressão “cargo público”, assim, não abrangeria a 
totalidade das hipóteses que o dispositivo, claramente, pretende alcançar.  
Parecer:  
A presente emenda, por conter aspectos que se harmonizam em parte, com o entendimento da 
Comissão de Sistematização, deve ser aprovada parcialmente.  
Assim, pelo seu acolhimento parcial. 
 
 
EMENDA: 03423 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir do inciso I do art. 112 do projeto do relator as seguintes expressões: "Chefe de Missão 
Diplomática Permanente" e "Prefeitos das capitais, ou eventualmente Prefeito, Presidente de 
Empresa Pública ou Empresa de Economia Mista Federais". 
Justificativa: 
A emenda visa suprimir do texto, contradições e conflitos com demais dispositivos do anteprojeto, 
Os parlamentares são eleitos para exercer funções nos órgãos de soberania, e não para ocupar 
funções distintas na administração pública.  
A chefia de Missão Diplomática não se compatibiliza com função parlamentar, até porque, submete o 
embaixador as determinações do Presidente da República. 
De outro lado, o inciso V, do art. 110 veda aos deputados e senadores o exercício de outro cargo 
eletivo federal, estadual ou Municipal, aonde não se poder ser ao mesmo tempo, deputado ou 
senador e prefeito de capital ou prefeito eventual. 
Da mesma forma o inciso II do artigo 110 veda aos deputados e senadores o exercício do cargo ou 
função nas entidades e Empresas de Economia Mista. Consequentemente o exercício da função de 
Presidente de qualquer dessas empresas, esbarra na vedação do dispositivo referido.  
Finalmente, os constituintes devem ter em mente que estão elaborando a lei fundamental de 
organização do Estado e do exercício dos órgãos de soberania e não a divisão dos despojos do 
poder público.  
No regime parlamentar de governo, onde o parlamento participa decisivamente da organização e 
fiscalização da função administrativa, deve-se evitar e criação de instrumentos jurídicos que 
propiciem a barganha politica e o fisiologismo, sob pena de se corromper.  
Parecer:  
As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 03828 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 112, INCISO I.  
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Art. 112 ....................................  
I - Investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Secretários de Estado, do Distrito 
Federal, de Territórios e de Prefeituras de Capitais. 
Justificativa: 
Não se justifica que o Deputado ou Senador mantenha seu mandato para assumir as outras funções 
definidas no referido artigo. 
Parecer:  
A presente emenda, não se ajusta com o entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização.  
Assim, pela sua rejeição. 
 
 
EMENDA: 03971 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:  
Artigo 112  
Inciso I  
Para melhor adequar ao espírito liberal do projeto, dê-se ao inciso I, do artigo 112, a seguinte 
redação:  
Art. 112 ........................... 
I - Investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do distrito Federal e de Territórios, 
Prefeitos, Presidente de Empresa Pública, Empresa de Economia Mista e Entidades Públicas de 
Direito Privado, sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
O texto ora adequado objetiva ampliar a concessão com relação a não perda do mandato do 
Deputado ou Senador quando de sua investidura em outras funções públicas e privadas, desde que 
devidamente autorizadas pela sua respectiva casa legislativa. É um sistema liberal adotado pela 
maioria dos países democráticos do mundo.  
Parecer:  
A presente emenda, não se ajusta com o entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização.  
Assim, pela sua rejeição. 
 
 
EMENDA: 04137 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 112, I.  
Suprimam-se do item I do Art. 112 do Projeto de Constituição, as seguintes expressões: ... "Chefe de 
Missão Diplomática Permanente, Presidente de Empresa Pública ou Empresa de Economia Mista, 
federais." 
Justificativa: 
A inclusão dos postos de chefia de Missão Diplomática Permanente, e dos cargos de Presidente de 
Empresa Pública ou de Economia Mista federais, traria inadmissível permissividade para aqueles 
eleitos para mandato parlamentar, pudessem ocupar cargos na administração pública direta ou 
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indireta, criando privilégios pessoais não condizentes com a probidade administrativa e moralidade 
parlamentar. 
Parecer:  
As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 04187 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 § 2o. do art. 112 a seguinte redação:  
"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: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:  
As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
 
EMENDA: 04439 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:  
Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 112  
Inclua-se no art. 112 do projeto, o seguinte inciso:  
Art. 112 - ..................................  
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 Territórios, 
Prefeitos de Capitais, ou eventualmente Prefeito, Presidente de Autarquia, Empresa Pública ou 
Empresa de Economia Mista, federais. 
Justificativa: 
Procurou-se corrigir uma falha da redação anterior, quando se omitiu a Autarquia federal, uma vez 
que na escala hierárquica definida pelo inciso I do Art. 111, as Autarquias federais ocupam posição 
intermediaria entre a Administração Direta e as Empresas Públicas ou de Economia Mista. Um 
Presidente de Empresa Pública ou de Economia Mista pode ser subordinado a um Presidente da 
Autarquia, quando o inverso não é verdadeiro. 
Parecer:  
As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 04713 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:  
JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:  
Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução 
no. 01/87 C.S.)  
Dê-se ao inciso I, do art. 112, do Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização, a seguinte 
redação:  
Art. 112 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador:  
"I - investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Governador de Território e 
Secretário de Estado, do Distrito Federal ou de Território;" 
Justificativa: 
A permissão de ocupação, por Deputados e Senadores, de inúmeros cargos públicos, muitos dos 
quais não diretamente ligados aos anseios e interesses dos cidadãos que os elegeram com seus 
representantes, provocaria grande frustação nos eleitores e ensejaria a assunção de suplentes, que 
não têm a mesma representatividade, ou sequer passaram pelo crivo do voto.  
O texto original permitiria, também, que cidadãos pleiteassem tais cargos eletivos com a segunda 
intenção de valer-se deles para galgar postos em empresas publicas ou de economia mista, ou 
chefias de missão diplomática, ao invés de representar os seus eleitores. 
Os casos, a nosso ver admissíveis, nos termos do artigo, são exclusivamente aqueles cargos 
assumidos por nomeações, demissíveis “ad nutum”, e voltados diretamente aos interesses do povo 
que elegeu tais representantes (Governador ou Secretário) ou de interesse eminentemente nacional 
(Ministro) em função da composição politica exigida pelo sistema parlamentarista.  
Parecer:  
Como a questão do sistema de Governo deverá ser definida após a elaboração do Substitutivo, em 
face das discussões que ainda se processam, o parecer é pelo acolhimento parcial. 
 
 
EMENDA: 06175 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  
DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1o., Item III, art. 112:  
"§ 1o. - O suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo 
ou de licença igual ou superior a cento e vinte dias". 
Justificativa: 
Entendemos que para o bom funcionamento do Poder Legislativo uma licença de cento e vinte dias é 
prazo suficiente para convocação do respectivo suplente, uma vez que representa praticamente a 
metade de um ano Legislativo. 
Parecer:  
A emenda concorda com as disposições emendadas.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
EMENDA: 06358 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:  
Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 112, inciso III, do Projeto de Constituição.  
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O inciso III, do art. 112, do Projeto de Constituição, terá a seguinte redação:  
"Art. 112 - ................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - licenciado pela respectiva Casa, por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de 
interesse particular." 
Justificativa: 
Na forma como foi estabelecido no Inciso III, do Art. 112, do Projeto, a bancada do Estado à qual o 
Parlamentar licenciado pertencer, será reduzida pelo fato de o Suplente não poder assumir. 
Também fica prejudicado o Partido para votações, em que os interesses partidários estejam em 
discussão a proposta permitirá que o suplente assuma a cadeira em quaisquer casos dos previstos 
na emenda.  
Parecer:  
A licença pelo prazo superior a 120 dias sempre ensejará a convocação de suplente (parágrafo do 
art. emendado), como deseja o autor da proposição.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
EMENDA: 06830 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:  
Inclua-se entre as funções previstas no inciso I do Artigo 112 a de defensor do povo. 
Justificativa: 
Competindo ao Congresso Nacional eleger o Defensor do Povo, nada mais justo do que admitir a 
hipótese de o escolher entre seus membros. Seria, inclusive, uma forma de prestigiar e fortalecer o 
Poder Legislativo. 
Parecer:  
Não constitui caso de perda de mandato, aludido na emenda, a eleição de congressista para o cargo 
de defensor do povo.  
Pela rejeição. 
 
 
EMENDA: 06975 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigo 49, § 2o. e 5o.; artigo 54, incisos XII, alínea "d", XIII, XIV e XXIII, 
alínea "O"; Capítulo V (título);  
Artigo 70 e seus parágrafos; artigo 97 § artigo 99 inciso VIII; artigo 108, inciso III alínea "d"; artigo 
112, inciso I; artigo 158 inciso III; artigo 187 inciso VII; artigo 193; § 1o.; artigo 201, inciso I, alínea "b" 
e "c"; artigo 205 inciso I, alínea "d", inciso II, alínea "a" e "b" e inciso III, artigo 209 § 3o.; artigo 210, 
parágrafo único. Artigo 218; artigo 221 parágrafo único; seção IX (título ou cabeçalho); artigo 229, § 
2o.; artigo 231, inciso IV; artigo 254, artigo 260; e artigo 378, parágrafo 3o..  
Suprima-se dos dispositivos do Projeto de Constituição mencionados o seguinte:  
1 - Do artigo 49 os parágrafos 2o. e 5o.;  
2 - Do artigo 54, inciso XII alínea "d" as expressões "OU DOS TERRITÓRIOS;" Inciso XIII e XIV as 
expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
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Inciso XXIII, alínea "o" as expressões "E DOS TERRITÓRIOS; ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
DOS TERRITÓRIOS;"  
3 - Do capítulo V (cabeçalho ou título); as expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
4 - Todo o artigo 70 e seus parágrafos;  
5 - Do artigo 97, o parágrafo 3o.;  
6 - Do artigo 99, inciso VIII as expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
7 - Do artigo 108, inciso III, alínea "d" as expressões "DOS GOVERNADORES DOS TERRITÓRIOS;"  
8 - Do artigo 112, inciso I, as expressões "GOVERNADOR DE TERRITÓRIO, ...DE TERRITÓRIO;"  
9 - Do artigo 158, inciso III, as expressões "OS GOVERNADORES DE TERRITÓRIOS;"  
10 - Do artigo 187, inciso VII, as expressões "E TERRITÓRIOS;"  
11 - Do artigo 193, § 1o. as expressões "E TERRITÓRIOS;"  
12 - Do artigo 201, inciso I, alíneas "b" e "c" as expressões "E TERRITÓRIOS" e "E OS 
TERRITÓRIOS"  
13 - Do artigo 205, inciso I, alínea "d", inciso II alíneas "a" e "b" e inciso III, as expressões "E 
TERRITÓRIOS"  
14 - Do artigo 209, § 3o., as expressões "OU TERRITÓRIOS;"  
15 - Do artigo 210 o parágrafo único  
16 - Do artigo 218, as expressões "OS TERRITÓRIOS;"  
17 - Do artigo 221, o parágrafo único;  
18 - Da seção IX capítulo IV, Título V (Cabeçalho ou Título), as expressões "E DOS TERRITÓRIOS"  
19 - Do artigo 229, § 2o. as expressões "E DOS TERRITÓRIOS"  
20 - Do artigo 231, inciso IV, as expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
21 - Do artigo 254, "caput" as expressões "DOSTERRITÓRIOS;"  
22 - Todo o artigo 260;  
23 - Do artigo 378, § 3o., as expressões "ORGANIZARÁ E FINANCIARÁ OS SISTEMAS DE ENSINO 
DOS TERRITÓRIOS E;" 
Justificativa: 
Todos os dispositivos emendados dizem respeito ao mesmo assunto TERRITÓRIOS FEDERAIS. 

1- O parágrafo 3º do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, 
quando de maneira explicita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE 
ENTRE SI, SUBDIVIDIR-SE OU DESMENBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU 
FORMAREM NOVOS ESTADOS...” 

2- Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, com pretende o § 
5º do citado Artigo do Projeto. 

3- Por outro lado, o Art. 441 do Projeto de Constituição transforma os Territórios de Roraima e 
Amapá em Estados;  

4- O único Território Federal restante, Fernando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de 
Pernambuco do qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela 
Nova Carta Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as Unidades Federadas 
tenham direitos iguais; 

5- Assim, escrevendo uma constituição moderna, propomos a extinção da figura de Território 
Federal, razão pela qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda a referência a 
Territórios. 

Parecer:  
Pela rejeição uma vez que foi considerado necessário manter os territórios como integrantes da 
União. 
 
 
EMENDA: 06985 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Dispositivo Emedado: Artigo 112, inciso I  
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Suprima-se do Projeto de Constituição do Artigo 112, inciso I, as expressões “governador de território, 
...de territórios”; 
Justificativa: 

1- O parágrafo 3º do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, 
quando de maneira explicita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE 
ENTRE SI, SUBDIVIDIR-SE OU DESMENBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU 
FORMAREM NOVOS ESTADOS...” 

2- Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, com pretende o § 
5º do citado Artigo do Projeto. 

3- Por outro lado, o Art. 441 do Projeto de Constituição transforma os Territórios de Roraima e 
Amapá em Estados;  

4- O único Território Federal restante, Fernando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de 
Pernambuco do qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela 
Nova Carta Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as Unidades Federadas 
tenham direitos iguais; 

5- Assim, escrevendo uma constituição moderna, propomos a extinção da figura de Território 
Federal, razão pela qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda a referência a 
Territórios. 

Parecer:  
Não pode a Constituinte ignorar, no presente, a existência de Território que, provavelmente, no futuro, 
será anexado a Estado.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
EMENDA: 07018 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:  
Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Artigo 112, item I.  
Ao item I, do Artigo 112, dê-se a seguinte redação:  
Artigo 112 - ................................  
I - Investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
Permanente, Governadores de Estado, do Distrito Federal, de Território Federal, de Prefeitos de 
Capital, de Superintendente de Órgãos Regionais de Desenvolvimento de Órgãos Regional de 
Desenvolvimento e de Presidente de Empresa Pública ou Empresa de Economia Mista Federais. 
Justificativa: 
A Emenda corrige o texto original para incluir, nas hipóteses anteriormente previstas, a 
Superintendência de Órgão Regional de Desenvolvimento, junto de hierarquia importante na 
administração pública federal e função de grande significado político.  
Ainda se suprime do texto original a hipótese de exercício do cargo de Prefeito de Município que não 
seja Capital do Estado, visando impedir a evasão de políticos que, em Brasília, se distantes de suas 
bases.  
É a justificação. 
Parecer:  
O objetivo da emenda colide com o do projeto.  
Pela rejeição. 
 
 
EMENDA: 07100 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:  
VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:  
Dê-se ao art. 112 a seguinte redação:  
"Art. 112 Não perde o mandato o Deputado ou Senador investido na função de Primeiro-Ministro, 
Ministro de Estado, Secretário de Estado e do Distrito Federal, quando licenciado por motivo de 
doença ou para tratar, sem remuneração, de interesses particulares.  
§ 1o. Convocar-se-á suplente nos casos de vaga, investidura nas funções previstas neste artigo ou 
de licença por período superior a cento e vinte dias.  
§ 2o. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de 
quinze meses para o término do mandato.  
§ 3o. Com licença de sua Câmara, poderá o Deputado ou Senador desempenhar missões 
temporárias de caráter diplomático ou participar, no estrangeiro, de congressos ou missões culturais". 
Justificativa: 
A emenda suprime a possibilidade de congressista ser “Chefe de Missão Diplomática permanente, 
Governador de Território, Secretário de Território, de Prefeituras das Capitais, ou “eventualmente 
Prefeito”, seguindo a nossa tradição constitucional e valorizando e dignificando a mandato de 
Membro do Congresso Nacional. 
Quanto a primeira função se ressalva o desempenho de “missões temporárias de caráter 
diplomático”, não havendo razão que justifique a ocupação de missão permanente. 
Quanto a Governador de Território, ainda cargo de livre nomeação, tende a tornar-se eletivo e não 
deve ser ocupado por Senador ou Deputado. Igualmente não guarda a necessária hierarquia a 
ocupação de cargo de Secretário de Prefeitura ou cargo eletivo em outro Poder, para ser 
“eventualmente prefeito” (sic). 
Suprimimos a ressalva para o exercício cumulativo de cargo público de magistério superior. 
Primeiro porque a acumulação exige, entre outros requisitos, compatibilidade de horário, sendo 
impossível exercer fora de Brasília, outro cargo de magistério. Se for na Capital Federal não há 
impedimento, sendo desnecessária a exceção. Em segundo lugar, porque o parlamentar, quando 
servidor público, não deve fugir às regras que a todos se apliquem, constantes do art. 87. Permitir 
que um congressista seja “Presidente de empresa pública ou empresa de economia mista” é 
descaracterizar e desvalorizar o mandato. Quem tem vocação para dirigir empresa deve se manter na 
atividade privada. 
Nos parece, igualmente, que é de toda conveniência deixar claro que a convocação de suplente, nas 
licenças, só ocorrerá quando o período for superior a cento e vinte dias. 
Parecer:  
De todo o teor da emenda, apenas o parágrafo 3o. não está contido, implícita ou explicitamente, nas 
disposições do projeto. Trata-se, porém, de norma restritiva, pois passa a exigir a concessão de 
licença da Câmara respectiva para que o parlamentar desempenhe missões diplomáticas ou mesmo 
participe de congressos ou missões culturais no exterior.  
Pela rejeição. 
 
 
 EMENDA: 07614 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
 M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
 9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
 COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:  
 EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo, do Título V - Da Organização dos Poderes e Sistema de 
Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  
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DO CONGRESSO NACIONAL  
[...] 
Art. 112. Não perde o mandato o Deputado ou o Senador:  
I - investido na função de Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática permanente, Governador 
de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Territórios e presidente de empresa pública 
ou empresa de economia mista federal;  
II - que exerça cargo público de magistério superior, com ingresso anterior à diplomação;  
III - licenciado pela respectiva Casa, por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de 
interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse a cento e vinte dias.  
§ 1o. O suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou 
de licença superior a cento e vinte dias.  
§ 2o. 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: 
Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 
governo. 
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, do projeto de Constituição. 
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora. 
É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capítulo do Poder Legislativo. 
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional brasileiro, 
no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e mais dotado de 
recursos para as funções de legislar e fiscalizar. 
Parecer:  
 O conteúdo da Emenda está em parte aproveitado no Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 08617 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:  
Dê-se ao item III do Artigo 112 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"III - licenciado pela respectiva Casa, por motivo de doença, maternidade, ou para tratar, sem 
remuneração, de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse a cento e 
vinte dias." 
Justificativa: 
Todas as mulheres têm direito à licença-maternidade.  
A atual Constituição, no entanto, prevê punição para os parlamentares – perda do mandato – que 
faltar à terça parte das sessões ordinárias da Câmara a que pertencer, sem motivo justo (doença 
comprovada, licença, ou missão autorizada pela respectiva Casa). 
A licença a que se refere o texto do Projeto de Constituição pode até ser interpretada, no caso da 
mulher, como sendo também em função da maternidade. Mesmo assim, nosso objetivo é tornar 
explicito esse direito que tem a mulher no exercício do mandato parlamentar. 
Parecer:  
Na própria Emenda se reconhece que "a licença a que se refere o texto do Projeto de Constituição 
pode ser interpretada também em função da maternidade."  
Pela prejudicialidade. 
 
 
EMENDA: 09673 PREJUDICADA 
Fase:  
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M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 112, I  
Suprima-se a expressão "Primeiro-Ministro" do inciso I do artigo 112 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implementado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
incisos da década de 60. 
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional. 
Muito menos pretendo firmar, aqui agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentado confluem para uma proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos 
para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo seguindo de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por outro lado, 
privilegia o capitulo relativo ao Sistema de Governo impor conferir-lhe discussão especifica.  
Parecer:  
Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
 
 
EMENDA: 10318 APROVADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao item I, do Art. 112 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 112.........................  
I - Investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário 
de Estado, do Distrito Federal e de Territórios. 
Justificativa: 
Propomos alteração na redação do item I, do Art. 112 do Projeto de Constituição, de forma a limitar 
os casos em que um Deputado ou Senador da República, não perde o mandato. Nossa intenção, é 
excluir a investidura em Prefeito, Presidente de Empresa Pública de Economia Mista Federal. 
Não justifica-se a manutenção de Prefeitos de Capitais, e ainda, de Presidente de Empresas de 
Economia Mista federal.  
Parecer:  
Face aos argumentos, pela aprovação. 
 
 
EMENDA: 10351 REJEITADA 
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Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA:  
Dispositivo emendado: Art. 112, parágrafo 1o., do inciso III.  
O § 1o. do inciso III, do artigo 112, do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 112.................  
III ........................... 
§ 1o. - O suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo, 
ou de licença superior a trinta dias." 
Justificativa: 
Entendemos que em caso de licença por período superior a trinta dias, já se deve convocar o 
suplente de Deputado ou de Senador, não se justificando que isso ocorra somente após cento e vinte 
dias. 
Parecer:  
A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
 
EMENDA: 10615 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 112  
Suprima-se a expressão "ou o Senador" do "caput" do art. 112, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A Emenda adapta a redação à proposta formulada pelo signatário, em expediente próprio, instituindo 
o sistema Legislativo unicameral. 
Parecer:  
A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
 
EMENDA: 10865 APROVADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Ao art. 112, inciso I:  
Suprimam-se as seguintes palavras finais:  
"...ou eventualmente Prefeito, Presidente de empresa pública ou empresa de economia mista 
federais". 
Justificativa: 
Congressista não deve exercer as funções acima, as quais, por natureza, são incompatíveis com o 
mandato legislativo. As exceções admissíveis constam da primeira parte do inciso.  
Parecer:  
Face aos argumentos, pela aprovação. 
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EMENDA: 10867 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  
Ao art. 112, inciso III, caput.  
Na parte final, onde se lê "...cento e vinte dias."  
Leia-se: "...cento e cinquenta dias." 
Justificativa: 
A emenda fixa em cento e cinquenta dias o prazo máximo de licença, “para tratar, sem remuneração, 
de interesse particular”, que pode ser concedido ao congressista. É o prazo razoável para evitar a 
perda do mandato.  
Parecer:  
A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
 
EMENDA: 10969 APROVADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:  
Emenda (Substitutiva) - Título V - Capítulo I  
Seção V  
Dê-se ao inciso II do art. 112 a redação seguinte:  
"Art. 112 ...................... 
II - que, como servidor público, exerça magistério superior, com ingresso anterior à diplomação". 
Justificativa: 
Várias faculdades e universidades são meras Fundações mantendo com seus professores 
contratados regidos pela legislação trabalhista; a expressão “cargo público” assim, não abrangeria a 
totalidade das hipóteses que o dispositivo, claramente, pretende alcançar. 
Parecer:  
A questão objeto da Emenda será reexaminada com vistas à formulação do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 10970 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:  
Emenda (Substitutiva)  
Título V - Capítulo I - Seção V  
Dê-se ao § 1o. do art. 112 a seguinte redação:  
"Art. 112 ......................... 
§ 1o. - O suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura nas funções previstas nos incisos I 
e III deste artigo, ou de licença superior a cento e vinte dias". 
Justificativa: 
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A exceção à perda do mandato é tratada no caput do artigo. A convocação de suplente, contudo, não 
há sentido se faça nos casos de exercício de magistério superior, previsto no inciso II.  
Assim, deve-se restringir a hipótese do texto apenas aos incisos I e III.  
Parecer:  
Pela aprovação em parte, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 10974 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:  
Emenda (substitutiva) Título V - Capítulo I - Seção V  
Dê-se ao inciso I do art. 112 a redação seguinte:  
"Art. 112................................  
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 Territórios, bem 
como na de presidente de empresa pública ou sociedade de economia mista federal ou estadual." 
Justificativa: 
A emenda amplia a clareza do texto do Projeto e evita desnecessária restrição. Não se justifica 
impedir seja exercida, transitoriamente, também a presidência de empresas estaduais algumas de 
parte tão grande ou maior que outras do plano federal. 
Por outro lado, suprime a possibilidade da investidura como Prefeito, seja permanentemente (como 
previsto para as Capitais), seja eventualmente (como previsto para municípios que não os das 
Capitais). A prefeitura é, hoje, exercida somente após eleição. Assim, manter o parlamento seu 
mandato, depois de se eleger para cargo de outro Poder, não se coaduna com os princípios 
constitucionais maiores, de representação e alternância.  
Parecer:  
A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. 
 
 
EMENDA: 11321 APROVADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprima-se, no artigo 112, inciso I, as expressões: "Prefeito das Capitais ou eventualmente Prefeito". 
Justificativa: 
Não é da tradição do direito constitucional brasileiro permitir-se, ao Deputado ou Senador, exercício 
de outra função eletiva sem perda de mandato. Os Prefeitos das Capitais passaram a ser, a partir da 
emenda Constitucional n° 22, de 15 de novembro de 1982, a serem eleitos diretamente pelo povo. 
Desse modo, não se compreende a concessão constante do artigo 112.  
Parecer:  
Face aos argumentos, pela aprovação. 
 
 
EMENDA: 12082 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
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9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JÚLIO CAMPOS (PFL/MT) 
Texto:  
Dê-se ao art. 112 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização a seguinte redação, em 
seu item I:  
"Art. 112 - 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 Territórios, Secretários de Estado, do Distrito Federal, de Territórios, de 
Municípios e Prefeitos de Capitais, ou eventualmente Prefeito, Presidente de empresa pública ou 
empresa de economia mista federais;" 
Justificativa: 
Cremos que somente displicência por parte dos redatores auxiliares do preclaro Constituinte 
Bernardo Cabral, ou – ainda – a ausência da participação de qualquer Parlamentar Federal na 
composição dos Secretários de Municípios pode justificar a omissão desta categoria no item I do art. 
112 do respeitável projeto de Constituição que nos foi oferecido à consideração.  
Parecer:  
A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. 
 
 
EMENDA: 12352 APROVADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
- suprimir do inciso I do artigo 112 do projeto de Constituição as seguintes expressões:  
"Chefe de Missão Diplomática Permanente" e "Prefeitos das capitais, ou eventualmente Prefeito, 
Presidente da Empresa Pública ou Empresa de Economia Mista Federais". 
Justificativa: 
A emenda visa suprimir do texto, contradições e conflitos com demais dispositivos do projeto. 
Os parlamentares são eleitos para exercer funções nos órgãos de soberania, e não para ocupar 
funções distintas na administração pública.  
A chefia de Missão Diplomática não se compatibiliza com a função parlamentar, até porque, submete 
o embaixador as determinações do Presidente da República. 
De outro lado, o inciso IV do art. 110 veda aos deputados e senadores o exercício de outro cargo 
eletivo federal, estadual ou municipal, donde não se pode ser ao mesmo tempo, deputado ou senador 
e prefeito de capital ou prefeito eventual. 
Da mesma forma o inciso II do artigo 110 veda aos deputados e senadores o exercício de cargo ou 
função nas entidades da administração indireta, dentre as quais as empresas públicas e de economia 
mista. Consequentemente o exercício da função de Presidente de qualquer dessas empresas, 
esbarra na vedação do dispositivo referido.  
Finalmente, os constituintes dever ter em mente que estão elaborando a lei fundamental de 
organização do Estado e do exercício dos órgãos de soberania e não a divisão dos despojos do 
poder público. 
No regime parlamentar de governo, onde o parlamento participa decisivamente da organização e 
fiscalização da função administrativa, deve-se evitar a criação de instrumentos jurídicos que 
propiciem a barganha política e o fisiologismo, sob pena de se corromper todo o sistema.  
Parecer:  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 12395 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
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M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:  
Redija-se assim o inciso I do art. 112:  
"Art. 112. ..................................  
I - Investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal ou de Territórios, 
Prefeito ou Vice-Prefeito de Capital e Presidente de empresa pública ou de economia mista federal ou 
estadual." 
Justificativa: 
Esta nova redação proposta visa impedir interpretação duvidosa a expressão, “ou eventualmente 
Prefeito” na medida em que poderá ser entendida como extensiva a qualquer Vice-Prefeito, e não 
apenas aos das Capitais. Também é intenção, desta Emenda, garantir o mandato do Deputado 
Federal, que, porventura, assuma a direção de uma empresa pública ou de economia mista do 
estado pelo qual foi eleito, isto porque, assim como nos casos já previstos, ele estará prestando 
serviços a população, e neste particular, diretamente, à que o elegeu. 
Parecer:  
O proposto na Emenda está em parte considerado no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 12558 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 112, I  
Dê-se ao inciso I, do art. 112, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 112 - ................................  
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 Territórios". 
Justificativa: 
A investidura em cargo de Prefeito, que hoje resulta de mandato eletivo, bem como em cargo ou 
emprego ou empresa estatal, já vedado pelo artigo 110-II. 
Parecer:  
A emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. Pela prejudicalidade. 
 
 
EMENDA: 12714 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:  
Modifica o § 1o. do Art. 112, substituindo a expressão "licença superior a cento e vinte dias" por 
"licença superior a trinta dias", passando a ter o parágrafo a seguinte redação:  
Art. 112 - Não perde o mandato o Deputado ou o Senador:  
[...]  
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III - licenciado pela respectiva Casa, por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de 
interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse a cento e vinte dias.  
§ 1o. - O suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo 
ou de licença superior a trinta dias. 
Justificativa: 
A forma original possibilita ao suplente de deputado assumir o cargo apenas em licenças superiores a 
120 dias, período igual ao limite máximo permitido para licenças de interesse particular sem perda de 
mandato. Ou seja, apenas é permitido ao suplente assumir em casos longos afastamentos por 
doença.  
O intuito de se coibir os rodízios de alta rotatividade e as substituições desregradas é, sem dúvida, 
atingindo, mas às custas de causar novas distorções. A mais grave delas é o caso de parlamentares 
que, efetivamente tendo necessidade de se afastar das lides parlamentares (viagens de intercâmbio 
ao exterior, candidatura a cargo executivo, graves problemas familiares, etc), se verão na 
contingência de viver verdadeira farsa; não se licenciar para não perder o cargo, mas não exercê-lo 
de fato, pelo menos naquele período. 
A emenda coloca a questão na medida justa evita a rotatividade desmensurada, mas abriga para os 
casos sérios (acima de 30 dias) que não têm como não ocorrer na vida parlamentar. 
Parecer:  
As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 13006 APROVADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Suprima-se no art. 112, I, as palavras:  
"... Presidente de empresa pública ou empresa de economia mista federais." 
Justificativa: 
A permissão briga com as proibições do art.110, I, II e IV, além de constituir vinculação indébita de 
membro do Legislativo ao poder de nomear e demitir do Executivo. 
Parecer:  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 13007 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:  
Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao inciso II do art. 112, depois de magistério superior: "por concurso público de títulos 
e provas" 
Justificativa: 
Só a nomeação em virtude de concurso público de títulos e provas assegura a independência do 
parlamentar. Não o ato dependente de favor do nomeante. 
Parecer:  
O proposto na Emenda está em parte considerado no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 13336 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:  
O inciso I do artigo 112 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 112 ............................ 
Inciso 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 Territórios, 
Prefeitos, Presidente ou Diretor de Autarquia, Empresa Pública, ou Empresa de Economia Mista. 
Justificativa: 
A intenção é que deputados e senadores, possam ser eleitos Prefeitos, em qualquer Município, e 
também ocupar qualquer cargo de Direção de empresas do governo. 
Parecer:  
As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 13578 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ JORGE (PMDB/PE) 
Texto:  
EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 112, Inciso I.  
O inciso I do artigo 112 passa a ter a seguinte redação:  
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; 
Justificativa: 
O objetivo é eliminar do texto do projeto imperfeições de redação (“Prefeitos das Capitais”, substituído 
por “Prefeituras das Capitais”) e casuísmos (como “eventualmente prefeitos, presidente de Empresa 
Pública ou Empresas de Economia Mista, federais”). 
Parecer:  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 13714 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:  
Dê-se ao item I do art. 112, a seguinte redação:  
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 Territórios e 
Prefeitos das Capitais, ou eventualmente principal dirigente de Autarquias de Empresa Pública ou 
Empresa de Economia Mista federais; 
Justificativa: 
Ao se ampliar os cargos que podem ser exercidos pelos Congressistas, há de se considerar, também, 
as Autarquias Federais. Nem toda Autarquia ou Empresa Pública têm como principal dirigente, um 
Presidente. Às vezes, Superintendente ou outra denominação. Daí, a alteração da presente proposta. 
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Parecer:  
O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 13933 APROVADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 112, Inciso I.  
Suprimam-se do inciso I do Art. 112 do Projeto de Constituição, as seguintes expressões:  
... "Chefe de Missão Diplomática Permanente, Presidente de Empresa Pública ou Empresa de 
Economia Mista, federais." 
Justificativa: 
A inclusão dos postos de chefia de Missão Diplomática Permanente, e dos cargos de Presidente de 
Empresa Pública ou de Economia Mista federais, traria inadmissível permissividade para aqueles 
que, eleitos para um mandato parlamentar, pudessem ocupar cargos na administração pública direta 
ou indireta, criando, assim privilégios pessoais não condizentes com a probidade administrativa e a 
moralidade parlamentar. 
Parecer:  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 14169 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 112, I, "in fine".  
Suprimam-se no art. 112, inciso I, "in fine" as expressões "e Prefeitos das Capitais, ou eventualmente 
Prefeito, Presidente de empresa pública ou empresa de economia mista federais", permanecendo o 
inciso citado com a seguinte redação:  
Art. 112. .................................  
I - investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Chefe da Missão Diplomática 
Permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
Vêm-se ampliando injustificadamente as exceções ao princípio geral da separação dos poderes, um 
dos fundamentos do Estado de direito democrático. 
A Constituição de 1946, dispunha no art.36 “São Poderes da União o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário, independentes e harmônicos entre si”. E no §1º. “o cidadão investido na função de um 
deles não pode exercer a do outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição”. 
As exceções encontravam-se nos artigos 49 e 51 e contemplavam apenas o desempenho de “missão 
diplomática de caráter transitório ou a investidura “na função de Ministro de Estado”, Interventor 
Federal ou Secretário de Estado”. 
O fato de o Projeto de Constituição propor espécie de Parlamentarismo como forma de Governo nada 
tem a ver com a quebra do principio. 
A França, que pratica o regime parlamentarista, não obstante o fortalecimento dos poderes do 
Presidente da República, eleito por voto direto, mantém estritamente a separação de Poderes. Diz o 
artigo 23, da Constituição em vigor “les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles 
avec l’exercice de tout mandat perlementaire, de toute fonction de représentation prodessionelle à 
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caractère national et de tout empioi public ou de toute activité professionelle”. (As funções de membro 
do Governo são incompatíveis com o exercício de qualquer mandato parlamentar, de qualquer função 
de representação profissional de caráter nacional e de qualquer emprego público ou atividade 
profissional). 
Permanece, de resto, em vigor, nesse País, o art.16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem 
e do Cidadão, que reza: “Qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, 
nem estabelecida a separação dos Poderes, não tem Constituição”. 
Mas mesmo as exceções admissíveis concernem apenas à participação em outro Poder e não ao 
exercício de funções secundarias da administração pública. 
Daí a incompatibilidade entre o exercício do mandato parlamentar, que participa do Poder Legislativo 
e o desempenho de cargos na administração indireta. 
Quanto à permissão para investidura como Prefeito de Capitais, trata-se de uma incongruência. O 
art.27, II, “d” do Projeto, exige a renúncia do Prefeito seis meses antes da eleição, se pretender 
candidatar-se a deputado. 
Parecer:  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 14561 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:  
O Artigo 112, item I, passa a ser redigido da seguinte forma:  
Art. 112 - Não perde o mandato o Deputado ou o 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 Territórios e 
Prefeitos das Capitais, ou eventualmente Prefeito, Presidente de empresa pública ou empresa de 
economia mista federais, Vice-Governador e Vice-Prefeito. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:  
O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 15304 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:  
Emenda Supressiva.  
Suprima-se os incisos III, VII e VIII, do art. 100, o art. 104, os incisos I, II e letras "a", "b" e "c" do III e 
IV, do art. 107, os incisos I, II e VI, do art. 108, o inciso I, do art. 112, e o § 6o. do art. 114. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva retirar do texto proposto a instituição do parlamentarismo, sendo, pois, 
compatível com a posição que vimos adotando do presidencialismo. 
Parecer:  
Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
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EMENDA: 15305 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:  
Emenda Modificativa.  
Dê-se ao inciso I, do art. 112, a seguinte redação:  
"Art. 112 - ................................  
I - investido na função de Ministro do Estado. Chefe de Missão Diplomática permanente, Governador 
de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal e de Território. 
Justificativa: 
Em primeiro lugar, na linha de defesa do presidencialismo, suprimimos a expressão “Primeiro 
Ministro”. Por outro lado, consideramos que, atualmente, quando os prefeitos das captais passarem a 
ser eleitos em pleitos diretos, não mais se justifica a manutenção de dispositivo nesse sentido. Da 
mesma forma, com o objetivo de valorizar o mandato federal, entendemos inconveniente estender a 
faculdade aos parlamentares que pretendam dirigir empresas públicas ou de economia mista de 
âmbito federal. 
Parecer:  
Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
 
 
EMENDA: 15526 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:  
Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 122 do Projeto de Constituição:  
"Art. 112 ..................................  
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 Territórios e 
Prefeitos das Capitais, ou eventualmente Prefeito, Presidente de empresa pública ou empresa de 
economia mista federais ou estaduais." 
Justificativa: 
A redação proposta garante ao Deputado ou Senador afastar-se para, dentre outros cargos, exercer 
também a Presidência de empresa pública ou empresa de economia mista estaduais, sem perder o 
mandato. A medida torna mais abrangente a permissão constitucional que já contemplava o exercício 
de cargo de Secretário de Estado. 
Parecer:  
O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 15870 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:  
Dê-se ao Inciso I do Art. 112 do projeto de Constituição a seguinte redação:  
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Art. 112 ..................................  
Inciso 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 Territórios, 
Prefeitos e Vice-Prefeitos, Presidente de Empresa Pública, ou Empresa de Economia Mista, federais. 
Justificativa: 
A finalidade desta emenda é incluir entre as hipóteses do Inciso I do art. 112 os Vice-Prefeitos, isto é, 
o Deputado ou Senador poderá investir-se na função de Vice-Prefeito, sem que venha a perder o 
mandato. 
Parecer:  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 15871 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:  
Dê-se ao Inciso I do Art. 112 do projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 112 ..................................  
Inciso 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 Territórios, 
Prefeitos e Vice-Prefeitos das Capitais, Presidentes de Empresa Pública, ou Empresas de Economia 
Mista, federais;" 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo incluir os Vice-Prefeitos nas hipóteses do Inciso I do art.112, isto é, o 
Deputado ou Senador poderá ser investido na função de Vice-Prefeito da Capital sem que venha a 
perder o mandato. 
Parecer:  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 15973 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: 112  
"Suprimir os termos "Primeiro Ministro " e "Governadores de Território" no inciso I 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista de governo, com o qual não concordamos por julgá-lo 
inadequado á realidade brasileira contemporânea. 
Outra emenda de nossa autoria propõe que o governador de território seja eleito diretamente pelo 
voto popular. 
Neste caso, julgamos que o parlamentar terá que optar por um ou outro. 
Parecer:  
A Emenda proposta mostra-se consentânea com a tendência de seu autor, partidário do 
presidencialismo.  
Como o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a presente proposição, quando nada, 
inoportuna.  
Pela rejeição. 
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EMENDA: 16192 APROVADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:  
No artigo 112, dê-se a seguinte redação ao:  
I - investido na função de Primeiro Ministro, Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário 
de Estado, do Distrito Federal ou de Territórios. 
Justificativa: 
Não se devem ampliar tanto as possibilidades de ocupação de outras funções públicas, contribuindo-
se para descaracterizar a vontade popular na escolha de seus representantes. É bom lembrar que os 
Prefeitos das Capitais e demais Prefeitos são eleitos, não se justificando assim, a detenção de dois 
mandatos eletivos. 
Parecer:  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 16249 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:  
Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Item I, Artigo 112  
Altera A Redação Do Item I Do Artigo 112  
Art. 112 - ....................  
I - Investido Na Função De Primeiro-Ministro, Ministro De Estado, Governador De Território, 
Secretário De Estado, Distrito Federal Ou Território. 
Justificativa: 
A emenda visa suprimir a ideia de que os Constituintes estão legislando em causa própria, e alerta-os 
para a rotatividade sempre acima de 60% existentes na Câmara e no Senado que poderá priva-lo do 
exercício de uma função executiva na eventualidade da não reeleição. 
Parecer:  
O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 16511 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:  
Emenda Modificativa e Aditiva ao Projeto de Constituição.  
Art. 112 - Não perde o mandato o Deputado ou o Senador:  
I - investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática, 
Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal ou de Território e Presidente de 
empresa pública ou empresa de economia mista, federal ou estadual;  
IV - eleito Vice-Governador ou Vice-Prefeito, vindo a exercer eventualmente o cargo de Governador 
ou de Prefeito, por prazo não superior a cento e vinte dias. 
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Justificativa: 
Não atinamos o motivo pelo o qual é permitido no texto do Projeto, que não perde o mandato o 
Deputado ou Senador investido no cargo de Prefeito de Capital. Por que? Prefeitos de capital 
participam de eleição como os Prefeitos dos demais Municípios. 
Julgamos também conveniente estender-se o benefício em relação aos Presidentes das empresas 
públicas ou de economia mista estaduais. 
Acrescentamos uma alínea permitindo aos Deputados e Senadores se candidatarem a Vice-
Governador e a Vice-Prefeito, podendo eventualmente, pelo prazo máximo de 120 dias, virem a 
assumir o cargo de Governado ou de Prefeito, sem que venham a perder os respectivos mandatos. 
Parecer:  
O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 17067 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Suprima-se no item I do Artigo 112 do Projeto de Constituição, a função de Primeiro-Ministro. 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe. 
Parecer:  
Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
 
 
EMENDA: 18321 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:  
O art. 112 e seu inciso I terão a seguinte redação:  
"Art. 112. - 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 Territórios e 
Prefeitos das Capitais, ou eventualmente Prefeito, Presidente de empresa pública ou sociedade de 
economia mista federais e estaduais;" 
Justificativa: 
Justifica-se a inclusão de Presidente de empresa pública ou sociedade de economia mista estaduais 
dentre os cargos no exercício dos quais o Deputado e Senador não perdem o seu mandato, por 
entender que a sua natureza jurídica tem a mesma projeção no âmbito do Estado-membro que a 
respectiva função no âmbito federal. 
Parecer:  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 18650 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
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9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:  
Emenda Aditiva  
Artigo 112, Inciso I.  
Dê-se ao inciso I, do artigo 112, a seguinte redação:  
Art. 112..............................  
I - Investido da função de Primeiro Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Territórios, 
Prefeitos, Presidente de Empresa Pública, Empresa de Economia Mista e Entidades Públicas de 
Direito Privado, sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
O texto ora modificado objetiva melhorar a redação e ampliar a concessão com relação a não perda 
do mandato do Deputado ou Senador quando de sua investidura em outras funções públicas e 
privadas, desde que devidamente autorizados pela sua respectiva casa legislativa. É um sistema 
liberal adotado pela maioria dos países democráticos do mundo. 
Parecer:  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 18683 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:  
Seção V - Dos Deputados e Senadores  
Nova Redação ao Inciso I do artigo 112  
"investido na função de Primeiro Ministro, Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de 
Estado, do Distrito Federal, Prefeito, ou eventual Prefeito". 
Justificativa: 
Pelo artigo o menor pode mais. 
O Prefeito eventual (vice-prefeito) pode exercer o seu mandato sem perder a condição de 
Parlamentar. 
Em se mantendo, a atual redação, por certo o Congresso no regime parlamentarista, não terá 
autonomia adequada de cobrança da ação de empresa pública ou economia mista. 
Parecer:  
A questão do sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do substitutivo. Pela prejudicialidade. 
 
 
EMENDA: 18690 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:  
[...] 
Art. 57 - Não perde o mandato o Deputado ou o Senador:  
I - Investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
temporária, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal e de Territórios; e  
II - licenciado pela respectiva Casa, por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de 
interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse a cento e vinte dias.  
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§ 1o. - O suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo 
ou de licença superior a cento e vinte dias.  
§ 2o. - Não havendo suplente e tratando-se de vaga, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem 
mais de dois anos para o término do mandato.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta dos 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 efeituados. 
(Obs: A numeração sequencial dos dispositivos propostos não correspondem a do Projeto). 
Parecer:  
A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 18879 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:  
Emenda Aditiva:  
Dispositivo Emendado: art. 112, inciso I.  
Acrescente-se ao final do inciso I a seguinte expressão: "ou estaduais" 
Justificativa: 
A emenda propõe-se, simplesmente, a incluir as empresas públicas ou de economia mista estaduais 
entre aquelas que podem ser dirigidas por parlamentares sem que estes percam os seus mandatos. 
Parecer:  
O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. Pela rejeição. 
 
 
EMENDA: 19329 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:  
Dê-se ao § 2o. do art. 112 a seguinte redação:  
"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: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 19334 APROVADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:  
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Suprima-se a expressão "Chefe de Missão Diplomática Permanente" do inciso "I" do artigo 112 do 
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Por sua natureza e especificidade não se deve permitir que a chefia de missão diplomática, em 
caráter permanente, seja ocupada por parlamentar. Tal abertura, além de danifica o necessário e 
fundamental caráter de carreira diplomática, seguramente, ensejaria soluções politicas menores em 
setor delicado e vital para o Estado. Somente com alcance temporário e de justificável eventualidade 
o parlamentar deverá ser convocado para assumir misso diplomática. 
Parecer:  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
 
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  
[...] 
Art. 64 - 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 ou do Distrito Federal, Secretário de Estado, de Território e 
Prefeitura de Capital, ou presidente de empresa pública ou de economia mista, federais;  
II - que exerça cargo público de magistério, com ingresso anterior à diplomação;  
III - licenciado pela respectiva Casa por motivo de saúde, ou para tratar, sem remuneração, de 
interesse particular, quando o afastamento não ultrapassar cento e vinte dias.  
§ 1o. - O suplente é convocado nos casos de vaga, investidura nos termos deste artigo ou licença 
superior a cento e vinte dias.  
§ 2o. - Não havendo suplente, a vaga será preenchida por eleição, se faltarem mais de quinze meses 
para o término do mandato.  
§ 3o. - Deputados e Senadores receberão subsídios iguais, representação e ajuda de custo, fixados 
no fim da legislatura anterior, sujeitos a impostos gerais, inclusive de renda e os extraordinários.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:  
A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 19436 REJEITADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:  
Emenda Aditiva  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I - Do Legislativo  
Seção V - Dos Deputados e Senadores  
Art. 112  
Inciso I  
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Acrescente-se ao Inciso I a expressão (...) ou Estaduais. 
Justificativa: 
Não há nenhum motivo para discriminar os dirigentes das empresas estatais estaduais para gozo de 
direitos atribuídos aos diretores das empresas estatais federais. 
Parecer:  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 19625 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 112.  
Suprima-se o inciso I do art. 112. 
Justificativa: 
Não existindo Primeiro Ministro não há porque haver qualquer referência a perda do seu mandato. 
Parecer:  
Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
 
 
EMENDA: 19880 PREJUDICADA 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:  
EMENDA N.  
Dê-se ao inciso I do Art. 112 a seguinte redação:  
Art. 112...............................  
I - investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Secretário de Estado e de Territórios. 
Justificativa: 
Não convém que o deputado ou senador possam exercer os cargos referidos no inciso ora 
modificado. 
Parecer:  
Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
 
 
EMENDA: 20520 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:  
[...] 
Art. 56 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador:  
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I - Investido na função de Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática permanente, Governador 
de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal e de Territórios;  
II - Que exerça cargo público de magistério superior com ingresso anterior à diplomação;  
III - Licenciado pela respectiva Casa, por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de 
interesses particulares, desde que, nesse caso, não ultrapasse a cento e vinte dias.  
§ 1o. - O suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo 
ou de licença.  
§ 2o. - Não havendo suplente e tratando-se de vaga far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem 
mais de dois anos para o término do mandato.  
[...] 
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 detectadas, 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 eles se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisa ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minucias casuístas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria–prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ai 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 ela 
tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde a 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: 21131 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:  
Inclua-se entre as funções previstas no art. 87, I, a de defensor do povo. 
Justificativa: 
Competindo à Câmara Federal eleger o Defensor do Povo, nada mais justo que admitir a hipótese de 
escolher dentre os membros do Congresso Nacional. 
Seria, inclusive, uma forma de prestigiar e fortalecer o Poder Legislativo. 
Parecer:  
Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
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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: 21273 APROVADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:  
Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 87 a seguinte redação:  
"Art. 87 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador investido na função de Primeiro-Ministro, 
Ministro de Estado, Secretário de Estado e do Distrito Federal, quando licenciado por motivo de 
doença ou para tratar, sem remuneração, de interesses particulares.  
§ 1o. - Convocar-se-á suplente nos casos de vaga, investidura nas funções previstas neste artigo ou 
de licença por período superior a cento e vinte dias.  
§ 2o. - Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais 
de quinze meses para o término do mandato.  
§ 3o. - Com licença de sua Câmara, poderá o Deputado ou Senador desempenhar missões 
temporárias de caráter diplomático ou participar, no estrangeiro, de congresso ou missões culturais". 
Justificativa: 
A emenda suprime a possibilidade de congressista ser Governador de Território e Secretário de 
Território, seguindo a nossa tradição constitucional e valorizando e dignificando o mandato de 
Membro do Congresso Nacional. 
Quanto a Governador de Território, ainda cargo de livre nomeação, tende a tornar-se eletivo e não 
deve ser ocupado por Senador ou Deputado. Igualmente não guarda a necessária hierarquia a 
ocupação de cargo de Secretário de Território. 
Pelo § 3º se mantém nossa tradição de permitir o desempenho, pelos membros do Congresso 
Nacional, de missões de caráter diplomático e cultural, ou participar de congressos, no exterior, 
mediante licença da respectiva Casa. 
Parecer:  
As finalidades perseguidas pela Emenda estão, em essência e em parte, contempladas pelo 
Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 21912 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:  
Emenda Aditiva  
Adite-se ao Artigo 87, o inciso II (inexistente) no Projeto de Constituição (substitutivo do relator), com 
a seguinte redação:  
"Art. 87 - ..................................  
II - que exerça cargo de magistério superior, com ingresso anterior à diplomação". 
Justificativa: 
O veto ao exercício de funções ou cargos aos parlamentares não se justifica para as atividades de 
magistério. E decorreu de critérios políticos para impedir aos membros do Legislativo o acesso a 
cátedra, mormente, no sentido de afastá-los dos meios universitários no tempo em que se propagava 
“ser o estudante para estudar”. 
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A proibição estendia-se, também, aos membros do Poder Judiciário. Todavia, por recente emenda 
constitucional foi suspensa para os membros da Magistratura, sendo liberados até o 1º e 2° graus. 
Parecer:  
Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
 
 
EMENDA: 22036 PREJUDICADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:  
Dê-se ao Inciso do Art. 87 do projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 87 ....................................  
Inciso 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, 
Prefeitos e Vice-Prefeitos, Presidente de Empresa Pública, ou Empresa de Economia Mista, federais. 
Justificativa: 
A finalidade desta emenda é incluir entre as hipóteses do Inciso I do art.87 os Vice-Prefeitos, isto é o 
Deputado e o Senador poderá investir-se na função de Vice-Prefeito, sem que venha a perder o 
mandato. 
Parecer:  
A matéria objeto da Emenda não se coaduna com o assunto objeto do art. 111. Pela prejudicalidade. 
 
 
EMENDA: 22037 PREJUDICADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:  
Dê-se ao Inciso I do Art. 87 projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 87 ....................................  
Inciso I - investido na função de Primeiro Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Territórios, 
Prefeitos e Vice-Prefeitos das Capitais, Presidentes de Empresa Pública, ou Empresa de Economia 
Mista, federais;" 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo incluir os Vice-Prefeitos nas hipóteses do Inciso I do art.87, isto é, o 
Deputado ou Senador poderá ser investido na função de Vice-Prefeito de Capital sem que venha a 
perder o mandato. 
Parecer:  
A matéria objeto da Emenda não se coaduna com o assunto objeto do art. 111. Pela prejudicalidade. 
 
 
EMENDA: 22064 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:  
Emenda Aditiva  
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Acrescente-se, no art. 87, inciso I, in fine, a expressão" e presidentes de autarquias e sociedades de 
economia mista nacional". 
Justificativa: 
O art.87, em seu inciso I, está impedindo que parlamentares competentes sejam escolhidos pelo 
Poder Executivo para dirigir autarquias ou sociedades de economia mista, muitas delas de maior 
importância para a Nação do que alguns dos Ministérios. Como exemplo lembraríamos a 
PETROBRAS, o Banco do Brasil e o BNDES, sociedades essas das quais o Governo é majoritário, 
ou autarquias como INPS, CNP e IAA. 
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: 22734 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 87, item I  
Suprima-se do item I, do Art. 87 do Projeto de Constituição, as expressões 'Governador de Território' 
e 'de Territórios'. 
Justificativa: 
Uma Federação que se pretende moderna, onde as Unidades Federadas mantenham uma isonomia 
e equidade, não pode contemplar a permanência da figura do Território Federal, esdrúxula, ditatorial 
e antijurídica. Somente quem nasceu e viveu num Território Federal, pode avaliar a ação nefasta 
desse modelo politico administrativo sobre os cidadãos. Impõe-se, pois, a atual Constituinte extirpar 
essa anomalia do contexto da Federação Brasileira. Consideramos que o atual Projeto de 
Constituição, de forma justa, contempla os Territórios de Roraima e Amapá com a sua transformação 
em Estados Federados, nada mais oportuno que retirar de vez da Federação Brasileira essa figura 
arbitrária de Território Federal. 
Parecer:  
Propõe o nobre Constituinte dentro da Emenda em exame a supressão das expressões "governador 
de Território" e "de Territórios" do inciso I do art. 87, pois alega que, com a transformação dos 
Territórios de Roraima e Amapá em estados, não mais se justifica a existência dessa figura 
"esdrúxula, ditatorial e antijurídica".  
Ocorre que o art. 6o. das Disposições Transitórias não transformou em Estados os Territórios citados. 
Apenas prevê a realização de plebiscito com esse objetivo. Finalmente, vale lembrar a existência 
também do Território Federal de Fernando de Noronha.  
Pela rejeição. 
 
 
EMENDA: 22757 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:  
Emenda Substitutiva  
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Dispositivo Emendado: Artigo 87, inciso I.  
O inciso I do artigo 87 passa a ter a seguinte redação:  
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; 
Justificativa: 
O objetivo é acrescentar entre as funções a de Chefe de Missão Diplomática Permanente e 
Secretário de Prefeituras das Capitais. 
Parecer:  
A emenda inclui, dentre as funções em que não perde o mandato o Deputado ou Senador, as de 
Chefe de Missão Diplomática Permanente e Secretário de Prefeituras das Capitais.  
Somos de parecer que as funções enumeradas no dispositivo objeto de alteração - inciso I do art. 87 - 
devem ficar inalteradas.  
Pela rejeição da emenda. 
 
 
EMENDA: 23061 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:  
Supressiva  
Suprima-se o termo "Primeiro-Ministro" do item I do art. 87. 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista que entendemos inoportuno para a atual realidade brasileira. 
Parecer:  
O Substitutivo expressa, de forma cristalina, opção pelo sistema parlamentarista de governo. 
Conquanto os dispositivos pertinentes resultem do aporte de diferentes proposições, não há como se 
acolher a que vislumbra finalidade diametralmente oposta, à por fim consignada. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 23792 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do Item I, do Artigo 87 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição, o cargo de 
Primeiro-Ministro. 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe. 
Parecer:  
A Emenda em estudo, de autoria do Constituinte Naphtali Alves de Souza, colide com o Sistema 
Parlamentarista de Governo, pelo que somos por sua rejeição. 
 
 
EMENDA: 25598 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:  
JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:  
Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação do § 1o. do artigo 87 do Projeto de Constituição, para a seguinte:  
"Art. 87 - ..................................  
§ 1o. - O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura nas funções previstas neste 
artigo ou de licença por período igual ou Superior a cento e vinte dias". 
Justificativa: 
A presente emenda visa estabelecer a sintonia entre o “caput” do artigo e o seu parágrafo 1º, já que, 
no “caput”, está dito que a licença não pode ultrapassar a cento e vinte dias por sessão legislativa e, 
no § 1º, diz que a convocação do suplente só pode se operar no caso de licença por tempo “superior 
a cento e vinte dias”. 
Significa isso dizer que, um Deputado ou Senador, licenciado por 120 dias, por motivo de doença ou 
para tratar de interesse particular, não determinaria a convocação do suplente porque, na forma em 
que está redacionado o § 1º do artigo 87, a convocação só pode se operar quando a licença for por 
prazo superior a cento e vinte dias. Sucede, entretanto, que, no “caput” desse mesmo artigo, está dito 
que a licença não pode ser concedida por prazo superior a 120 dias, no caso de interesse particular. 
Ora, à luz desses fatos, constata-se que jamais poderia haver convocação de suplente. Por isso 
apresento a presente emenda, que objetiva determinar a convocação do suplente quando a licença 
for concedida por período igual (interesse particular) ou Superior a 120 dias (por motivo de doença).  

Parecer:  
Com a presente emenda nova redação é sugerida para o parágrafo 1o. do art. 87, que elenca os 
casos de convocação de suplente. Segundo a emenda a convocação deverá ser feita nos casos de 
licença também por período igual e não apenas superior a 120 dias.  
A alteração importa modificação insignificante não havendo razão para modificar o texto do Projeto 
com o objetivo de diminuir um dia no lapso após o qual pode-se dar a convocação do suplente. 
 
 
EMENDA: 25704 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:  
O inciso I do Art. 87 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 87-........................  
I - Investido na função de Primeiro Ministro, Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário 
de Estado, do Distrito Federal, de Territórios ou direção de empresas Públicas e Autarquias. 
Justificativa: 
Não há razão para impedir que o Deputado ou Senador possa dirigir Empresas do Estado. 
Parecer:  
Tem em vista a Emenda autorizar que os Deputados e Senadores possam investir-se como diretores 
de empresas públicas e autarquias, sem a perda do mandato.  
A aprovação da emenda implicaria ficar o dispositivo em choque com a previsão de que os deputados 
e senadores não podem, desde a posse, "firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, 
autarquia, empresa pública..." (art. 85, I).  
Ora, se é vedado o simples contrato com essas entidades, como justificar que o parlamentar as 
dirija? 
 
 
EMENDA: 25930 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:  
ARTENIR WERNER (PDS/SC) 
Texto:  
EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao Artigo 87 - inciso II § 1o. a seguinte redação:  
Art. 87 - II § 1o. - O Suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas 
neste artigo ou de licença superior a 30 dias. 
Justificativa: 
A alteração ora proposta, reduzindo-se o prazo de cento e vinte para trinta dias para convocação de 
suplente de membro do Congresso Nacional, não trará nenhum ônus aos Cofres Públicos. O 
parlamentar poderá resolver assuntos particulares ou de tratamento de saúde em prazo inferior a 120 
dias e por consequência o suplente poderá ser convocado, não sofrendo, o gabinete do parlamentar, 
a solução de continuidade no trabalho. 
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: 26615 APROVADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:  
Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 87, item I  
Acrescente-se ao Art. 87, item I:  
"... de Embaixador ..." 
Justificativa: 
Parece-nos não haver incompatibilidade no exercício do cargo de embaixador por membros da 
Câmara dos Deputados e Senado Federal. 
Parecer:  
A modificação pretendida pelo nobre Constituinte é justa, pois aperfeiçoará o texto do inciso I, do 
artigo 87, do Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pelo seu acolhimento. 
 
EMENDA: 26698 REJEITADA   
Fase:   
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator   
Comissão:   
9 - Comissão de Sistematização   
Autor:  
MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF)   
Texto:  
Emenda Modificativa Renumere-se os artigos 85, 86, 87, e 88 do substitutivo para 78, 79, 80 e 81, 
dando-se ao inciso I, do art. 80 a seguinte redação: Art. 80 - mantido. I - investido na função de 
Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal e de Território;  
Justificativa: 
Suprimimos a expressão “Primeiro-Ministro” na linha de defesa do presidencialismo. 
Parecer:   
Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a sistemática 
adotada pelo Substitutivo. Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
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EMENDA: 26893 APROVADA   
Fase:   
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator   
Comissão:   
9 - Comissão de Sistematização   
Autor:   
COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:  
[...] 
Art. 112. Não perde o mandato o Deputado ou o Senador:  
I - investido na função de Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática permanente, Governador 
de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Territórios e presidente de empresa pública 
ou empresa de economia mista federais: 
II - que exerça cargo público de magistério superior, com ingresso anterior à diplomação. 
III - licenciado pela respectiva Casa, por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de 
interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse a cento e vinte dias. 
§ 1o. O suplente é convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou 
de licença superior a cento e vinte dias.  
§ 2o. Não havendo suplente e tratando-se de vaga far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais 
de quinze meses para término do mandato. 
[...] 
Justificativa: 
Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 
governo. 
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, de projeto de Constituição. 
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso nacional 
preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora. 
E o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capítulo do Poder Legislativo. 
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional brasileiro, 
no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e mais dotado de 
recursos para as funções de legislar e fiscalizar. 
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é 
mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União. 
Parecer: 
As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e em essência consideradas pelo 
Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 27964 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:  
Dê-se ao Item I do art. 87, a seguinte redação:  
I - Investido na função de Primeiro-Ministro de Estado, Governador de Estado Território, Secretário de 
Estado, do Distrito Federal, de Territórios ou eventualmente principal dirigente de Autarquias de 
Empresa Pública ou Empresa de Economia Mista federais; 
Justificativa: 
Ao se ampliar os cargos que podem ser exercidos pelos Congressistas, há de se considerar, também, 
as Autarquias Federais. Nem toda Autarquia ou Empresa Pública tem, como principal dirigente, um 
Presidente. Às vezes, Superintendente ou outra denominação. Daí, a alteração da presente proposta. 
Parecer:  
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A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
 
EMENDA: 28438 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:  
Emenda Modificativa ao item I do artigo 87 do Substitutivo do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao item I do artigo 87 a seguinte redação:  
I - investido na função ou cargo de Primeiro-Ministro, de Ministro de Estado, Governador de Território, 
Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Territórios, de dirigente de empresa pública, sociedade 
de economia mista e autarquias federais ou estaduais. 
Justificativa: 
Dentre os Deputados e Senadores que chegam ao Congresso Nacional, muitos são os que, mercê da 
sua vida pública e profissional, reúnem condições e qualidades não negligenciáveis para colaborar 
com o Governo em órgãos ou empresas da administração direta e indireta do setor público. 
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: 28573 APROVADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:  
Dê-se ao § 2o do art. 87 a seguinte redação:  
"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: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:  
As finalidades perseguidas pela Emenda estão, em essência e em parte, contempladas pelo 
Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 28574 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:  
EMENDA No.  
Lê-se ao art. 87 a seguinte redação:  
Art. 87 - Não perde o mandato o Deputado ou o Senador: 
Justificativa: 
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Aprimoramento da redação. No texto, falta o artigo determinativo antes da palavra “Senador”. 
Parecer:  
Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 29369 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:  
Emenda Modificativa do item I do art. 87 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 87..............................  
I - investido na função de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do 
Distrito Federal e de Territórios.  
II ...................................... 
§ 1o. ................................ 
§ 2o.................................. 
Justificativa: 
A modificação proposta no dispositivo acima prende-se ao fato de, em outra emenda, se haver 
proposto o regime presidencialista onde não existe a figura do Primeiro Ministro. 
Parecer:  
Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a sistemática 
adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
 
EMENDA: 29679 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimam-se do artigo 87 o inciso II e parágrafos, 
Justificativa: 
Trata-se de matéria cujo disciplinamento cabe exclusivamente a Cada Casa 
Parecer:  
O objetivo da presente Emenda já foi contemplado no Substitutivo.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
 
 
EMENDA: 29978 APROVADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
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Texto:  
Dê-se ao item II do art. 87 do substitutivo ao projeto de constituição, a seguinte redação:  
"II - licenciado pela respectiva casa, por motivo de doença, maternidade, ou para tratar, sem 
remuneração, de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse a cento e 
vinte dias". 
Justificativa: 
Todas as mulheres têm direito à licença maternidade. 
A atual Constituição, no entanto, prevê punição para as parlamentares – perda de mandato – que 
faltar a terça parte das sessões ordinárias da Câmara a que pertencer, sem motivo justo. 
A licença a que se refere o texto do Projeto de Constituição pode até ser interpretada, no caso da 
mulher, como sendo também em função da maternidade. Mesmo assim, nosso objetivo é tornar 
explicito esse direito que tem a mulher no exercício do mandato parlamentar. 
Parecer:  
As finalidades perseguidas pela Emenda estão, em essência e em parte, contempladas pelo 
Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA: 30032 APROVADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:  
[...] 
Art. Não perde o mandato o Deputado ou Senador investido na função de Ministro de Estado.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:  
Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA: 32711 APROVADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:  
Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Item I do Art. 87  
O item I do Art. 87 passa a ter a seguinte redação,  
Art. 87.............................  
I - investido na função de Primeiro Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de 
Estado, do Distrito Federal, de Territórios, Chefe de Missão Diplomática Temporária e eventualmente 
Prefeito. 
Justificativa: 
Nas ultimas eleições municipais vários Deputados Federais e Estaduais foram eleitos em diversos 
municípios do País a Vice-Prefeitos. 
Pela atual Constituição os Parlamentares ficam impedidos de exercerem a Chefia do Executivo se 
convocados, pois perderiam o mandato de Deputado Federal ou Estadual, tendo em vista que as 
eleições são descoincidentes ou defasadas, nada mais justo que o Parlamentar possa licenciar-se da 
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Câmara ou das Assembleias Legislativas, para exercerem, eventualmente, a Chefia do Executivo. 
Não é justo o Parlamentar se convocado para o posto, ficar diante de dois fantasmas da renúncia, ou 
renunciar a Vice para não assumir o executivo ou renunciar a Vice para não assumir o executivo ou 
renunciar ao cargo Parlamentar para exercer o cargo de Prefeito por algumas horas ou alguns dias. 
Parecer:  
A modificação pretendida pelo nobre Constituinte é justa, pois aperfeiçoará o texto do inciso I, do 
artigo 87, do Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pelo seu acolhimento. 
 
 
EMENDA: 32929 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ARNALDO MORAES (PMDB/PA) 
Texto:  
Emenda Modificativa  
O Inciso I do Art. 87 do Título V do Capítulo I da Seção V do Substitutivo do Relator passa a ter a 
seguinte redação:  
"Art. 87 ............................. 
I - investido na função de Primeiro-Ministro, de Ministro de Estado, de Governador nomeado de 
Estado recém-criado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, e de 
Territórios." 
Justificativa: 
A emenda inclui entre as funções que o parlamentar pode ocupar sem perder o mandato, as de 
Governador nomeado de Estado recém-criado, o que poderia ser admitido por analogia com o 
Governador de Território, mas a inclusão expressa é melhor. 
Parecer:  
O art. 87 trata das exceções aos casos de perda do mandato de Deputado ou Senador. A presente 
Emenda introduz alteração que vai de encontro à opinião da maioria dos membros da Comissão de 
Sistematização. Pela não acolhimento. 
 
 
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:  
[...] 
Art. 77. Não perde o mandato o deputado ou o senador:  
I - que seja investido nas funções de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado ou Ministro- Adjunto;  
II - que exerça cargo público de magistério superior, com ingresso anterior à diplomação;  
III - que esteja licenciado pela respectiva Casa, por motivo de doença, ou para tratar, sem 
remuneração, de interesse particular, desde que nesse caso, o afastamento não ultrapasse a trinta 
dias.  
§ 1o. Em caso de vaga, convocar-se-á o suplente, salvo relativamente às cadeiras correspondentes à 
representação majoritária distrital na Câmara dos Deputados, que será preenchida em eleição 
suplementar, na formal da lei.  
§ 2o. Não havendo suplente e abrindo-se vaga, far-se-á eleição para preenchê-la, se faltarem mais 
de quinze meses para o término do mandato.  
[...] 
Justificativa: 
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Oferecemos, na presente Emenda, uma proposta de organização da União Federal, estabelecendo: 
I – a estruturação dos órgãos básicos que a integram. 
II – o relacionamento recíproco entre eles (vale dizer, o sistema de governo). 
Os órgãos básicos que compõe a União Federal são: 
I – o Congresso Nacional, representando o Povo Brasileiro na diversidade de suas opiniões, de seus 
interesses e de suas ideologias, 
II – a Presidência da República, a Chefia de Estado, representando o Povo Brasileiro na sua unidade 
em torno dos valores nacionais e do consenso, quanto às regras e princípios do regime democrático, 
que tornam possível a coesão da sociedade brasileira, 
III – o Governo, órgão que, lastreando na maioria da opinião popular definida em eleições para o 
Congresso, dirige as politicas 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 politicas 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 da ordem jurídica, da legalidade 
democrática, bem como dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
Quanto ao relacionamento recíproco entre os órgãos (ou Sistema de Governo) , propomos o 
parlamentarismo (sistema que vem sendo acolhida pelos trabalhos constituintes desde os relatórios 
das subcomissões e das comissões temáticas, até o Substitutivo do Relator), com base nos seguintes 
pontos. 
I – separação clara de atribuições entre; 

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

b) O governo, órgão politico 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, 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 propondo, 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, como o 
apoio do maior numero possível de forças politicas e sem o risco do retrocesso já amargado na 
experiência de 1961 a 1963. 
Parecer:  
Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
 
 
 
EMENDA: 33999 PARCIALMENTE APROV 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
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Texto:  
De acordo com o disposto no § 2o. do artigo 23 do Regime Interno da Assembléia Nacional 
Constituinte, dê-se ao Título V a seguinte redação, procedendo-se às alterações que se fizerem 
necessárias, no Substitutivo do Relator:  
[...] 
Art. 87 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador:  
I - investido na função de Primeiro-Ministro, de Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
temporária, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Territórios;  
II - licenciado pela respectiva Casa, por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de 
interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse a cento e vinte dias por 
sessão legislativa.  
§ 1o. - O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste 
artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.  
§ 2o. - Não havendo suplente e tratando-se de vaga, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem 
mais de dois anos para o término do mandato.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora proposta, 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. 
 
 
EMENDA: 34368 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:  
Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 87, § 1o.  
Suprima-se a expressão "superior a cento e vinte dias". 
Justificativa: 
A Assembleia Nacional Constituinte não deve acolher a discriminação falsamente moralizadora que 
impede a convocação de suplentes em casos de licença até 120 (cento e vinte) dias. 
Sendo a composição das Comissões Permanentes e Especiais, representativa da Composição 
proporcional partidária a ausência de um dos representantes por cento e vinte dias quebra a 
composição numérica da representação sem trazer qualquer vantagem.  
Além do mais, na hipótese de prevalecer o pensamento majoritário da Assembleia e instituir-se o 
parlamentarismo, a ausência de um dos membros da Câmara dos Deputados, por dispositivo 
Constitucional poderá significar a queda do Governo e até a dissolução dessa Casa do Congresso. 
As despesas relativas à Convocação do Suplente serão regulamentadas no Regimento, evitando-se 
pagamentos de Ajuda de Custo e outros quando o prazo for menor do que 120 dias. 
Além do mais como alguém poderá impedir que o Deputado que tendo solicitado licença para 
tratamento de saúde ou interesses particulares por mais de 120 dias, resolva de acordo com opinião 
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médica ou solução dos seus problemas, reassumir com 50 ou 60 dias de antecipação o exercício de 
seu mandato? 
A proposição é inconveniente e inoperante. 
Parecer:  
O art. 87 trata das exceções aos casos de perda do mandato de Deputado ou Senador. A presente 
Emenda introduz alteração que vai de encontro à opinião da maioria dos membros da Comissão de 
Sistematização. Pelo não acolhimento. 
 
 
EMENDA: 34498 REJEITADA 
Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ÁLVARO ANTÔNIO (PMDB/MG) 
Texto:  
EMENDA ADITIVA: ART. 87, inciso I  
Acrescente-se ao art. 87, inciso I  
Art. 87....................................  
I - Investido na função de Primeiro-Ministro, de Ministro de Estado, Governador de Território, 
Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, e eventualmente, Prefeito. 
Justificativa: 
Nas últimas eleições municipais vários Deputados Federais e Estaduais foram eleitos em diversos 
Municípios do País a Vice-Prefeitos.  
Pela atual Constituição os Parlamentares ficam impedidos de exercerem a chefia do Executivo se 
convocados, pois perderiam o mandato de Deputado Federal ou Estadual. 
Tendo em vista que as eleições são descoincidentes ou defasadas, nada mais justo que o 
parlamentar eleito Vice-Prefeito possa licenciar-se da Câmara ou das Assembleias Legislativas, para 
exercerem eventualmente a chefia do Executivo, pois foi eleito pelo povo para exercer o cargo de 
Prefeito no impedimento do mesmo. 
Não é justo o Parlamentar se convocado para o posto ficar diante de dois fantasmas da renuncia, ou 
renunciar a vice para não assumir o executivo ou renunciar ao cargo parlamentar para exercer o 
cargo de prefeito por algumas horas ou alguns dias. 
Parecer:  
O art. 87 trata das exceções aos casos de perda do mandato de Deputado ou Senador. A presente 
Emenda introduz alteração que vai de encontro à opinião da maioria dos membros da Comissão de 
Sistematização. Pela não acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA: 00138 REJEITADA 
Fase:  
S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
LEUR LOMANTO (PFL/BA) 
Texto:  
Dê-se ao inciso I do art. 69 a seguinte redação:  
"I - Investido na função do Primeiro Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Diplomática 
permanente, Governador de Território, Secretário de Estado do Distrito Federal, de Territórios e de 
Prefeituras das Capitais ou, eventualmente, de Prefeito, Superintendente de Autarquia, Presidente de 
Empresa Pública ou Empresa de Economia Mista Federal." 
Justificativa: 
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A presente emenda tem por escopo reduzir o elenco de restrições impostas à participação de 
Senadores e Deputados nos mais altos escalões do Poder Executivo. 
Esse elenco, constituído por força da hipertrofia do Executivo, ao longo do regime de 
excepcionalidade implementado em 1964, começou a sofrer revisões já a partir da Emenda 
Constitucional n° 1, de 1969, que permitia a investidura no Senador ou Deputado, sem perda do 
respectivo mandato, na função do Ministro de Estado. As Emendas n°. 3/1972, 13/1979 e 22/1982 
instituíram o acesso dos Senadores e dos 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 
restabelecido das prerrogativas parlamentares. 
Eliminando-se o impedimento dos Senadores e Deputados para a ocupação de cargo, função ou 
emprego em 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:  
A Emenda ora sob análise acresce ao inciso I do Art. 69 as seguintes expressões: "... ou, 
eventualmente, de Prefeito, Superintendente de Autarquia, Presidente de Empresa Pública ou 
Empresa de Economia Mista Federal".  
Pretende, dessa forma, reduzir o elenco de restrições impostas à participação de Senadores e 
Deputados nos mais altos escalões do Poder Executivo, sem perda do respectivo mandato.  
Considera que, já a partir da Emenda Constitucional no. 1, de 1969, permitiu-se a investidura de 
Senador ou Deputado na função de Ministro de Estado, e que as Emendas nos. 3/1972, 13/1979 e 
22/1982 instituíram o acesso desses Parlamentares aos Governos estaduais, do Distrito Federal e 
dos Territórios, às Secretarias de Estado e às Prefeituras de Capitais.  
Em que pese o caráter inovador da proposta e a intenção do autor em, dessa maneira, viabilizar-se 
"mais um fluxo de arejamento democrático da organização governamental, tão carente de maior 
participação dos representantes do povo", deve-se convir que a ampliação dessas oportunidades de 
integrar as equipes do Executivo reduz o Legislativo a uma etapa de ascensão na carreira política, 
em nada contribuindo para a elevação do conceito público do político brasileiro.  
Deve-se, também, destacar que os eleitores obviamente sentir-se-ão frustrados, ao verem evadir-se 
do Congresso Nacional aqueles em que evidenciaram confiança através do voto.  
Essa franquia, acarretaria, portanto, maior desinteresse do povo quanto ao processo eleitoral.  
Pela rejeição. 
 
 
EMENDA: 00641 REJEITADA 
Fase:  
S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ARNALDO MORAES (PMDB/PA) 
Texto:  
Emenda Modificativa  
O inciso I do art. 69 do Título IV do Capítulo I da Seção V do Projeto de Constituição passa a ter a 
seguinte redação:  
"Art. 69 - ..................................  
I - investido na função de Primeiro-Ministro, de Ministro de Estado, de Governador nomeado de 
Estado recém-criado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, e de 
Território." 
Justificativa: 
A emenda inclui entre as funções que o parlamentar pode ocupar sem perder o mandato, as de 
Governador nomeado de Estado recém-criado, o que poderia ser admitido por analogia com o 
Governador de Território, mas a inclusão expressa é melhor.  
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Parecer:  
A exemplo do que ocorre com a função de Governador de Território, entende o nobre Autor da 
emenda que também a de Governador nomeado de Estado recém-criado deva ser incluída no rol 
daquelas cuja investidura não implica em perda do mandato parlamentar.  
A nomeação de Governador, mesmo para os Estados em instalação, deve ser abolida definitivamente 
de nossa ordem institucional. Se ainda permanece tal praxe para os Territórios é porque estes não 
têm autonomia administrativa. Diante do exposto, e inobstante o que consta da exceção admitida no 
§ 3o. do art. 61 das Disposições Transitórias, manifesto-me pela rejeição da presente emenda.  
Pela rejeição. 
 
 
EMENDA: 00958 APROVADA 
Fase:  
S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:  
Emenda Aditiva  
O artigo 69, item II do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte 
redação:  
Artigo 69. ............................ 
I. .................................... 
II. licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença; ou para tratar, sem remuneração, de 
interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por 
sessão legislativa. A parlamentar terá direito à licença por gravidez pelo mesmo prazo. 
Justificativa: 
A atividade parlamentar deixou de ser um mister especifico de homens porque a mulher brasileira, 
hoje, conscientizou-se que tem obrigação de participar, como personagem titular, da vida politica do 
país. Sem fugir de suas características biológicas as mulheres estão ocupando espaços nas casas 
legislativas de todas as esferas, buscando a via natural dos partidos políticos e da disputa de 
eleições. 
Seria hipócrita, e até atrasado, um texto constitucional que não estendesse à mulher parlamentar o 
direito de se licenciar quando em estado de gravidez, sem ter que apelar para o falso motivo de 
“licença por motivo de doença”, como especifica o inciso II do artigo 69 do Projeto de Constituição 
que se pretende emendar. 
Gravidez não é doença e deve ser tratada com dignidade e seriedade que se deve dar ao processo 
de reprodução da raça humana. Daí a razão desta emenda que temos certeza merecerá ser acolhida 
pelo ilustre relator, que tem se mostrado fervoroso defensor dos direitos da mulher. 
Parecer:  
O objetivo da proposta é emendar o item II do art. 69, no sentido de instituir, em favor do parlamentar, 
a licença por gravidez.  
Muito oportuna e de extrema justiça a louvável lembrança das nobres Autoras quanto à peculiar 
situação da mulher no Parlamento.  
Como em qualquer outra atividade, também aqui a maternidade deve ser objeto de todo o amparo e 
não considerada de modo genérico, como doença, para o efeito da concessão de licença.  
Pela aprovação. 
 
 
EMENDA: 01423 REJEITADA 
Fase:  
S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:  
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Emenda ao projeto aprovado pela Comissão de Sistematização  
Dar ao inciso I do art. 69 do Projeto de Constituição (A) da Comissão de Sistematização a seguinte 
redação:  
"I - investido na função de Primeiro-Ministro, de Ministro de Estado, Presidente do Banco Central do 
Brasil, chefe de missão diplomática permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, do 
Distrito Federal, de Território ou de Prefeitura de Capital;" 
Justificativa: 
A Emenda visa a incluir a função de Presidente do Banco Central do Brasil dentre as permitidas à 
Deputados e Senadores sem perda do mandato. 
Parecer:  
Visa a emenda "a incluir a função de Presidente do Banco Central dentre as permitidas a Deputados 
e Senadores, sem perda do mandato".  
O Autor não justifica sua pretensão, mas incluindo-se o Banco Central do Brasil entre as entidades 
estatais, é de se aplicar, por uma questão de moralização do Serviço Público o disposto no art. 67, 
item II.  
Pela rejeição. 
 
 
EMENDA: 01894 APROVADA 
Fase:  
S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:  
EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 69 o seguinte parágrafo:  
"§ 3o. - Na hipótese do inciso I, deste Artigo, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração 
do seu mandato." 
Justificativa: 
A opção parece justa. Os vereadores podem fazê-lo. Ocorre que parlamentares não aceita, às vezes, 
secretários por vencimentos que não respondem aos encargos familiares. 
Parecer:  
Preconiza a emenda que, nos casos de investidura nas funções previstas no item I do art. 69, o 
Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração de parlamentar.  
A lembrança do ilustre Autor é oportuna, pois se o parlamentar não perde o mandato em razão da 
nova função, não é justo que, virtualmente, se veja impedido de exercê-la por força do descesso 
remuneratório que ela venha a representar.  
Pela aprovação. 
 
 
EMENDA: 01981 REJEITADA 
Fase:  
S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:  
Suprima-se do inciso I do art. 69 do Projeto de Constituição a expressão "chefe de missão 
diplomática permanente". 
Justificativa: 
A possibilidade de parlamentares poderem, sem perda de mandato, exercer a função de chefe de 
missão diplomática permanece não foi endossada pelas Constituições democráticas brasileiras 
anteriores. Efetivamente a ocupação de cargos de confiança do Presidente da República, por 
membros do Legislativo, que não perderiam os seus mandatos, criariam uma nova relação entre os 
dois poderes, afetando a sua independência mútua. Essa nova relação não só contraria um princípio 
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jurídico consagrado, mas ainda estabelece possibilidade de pressões politicas mútuas e certamente 
não previstas. 
O Legislativo, em princípio, exerce uma função tripla: a precípua de legislar, a de controlar e fiscalizar 
e, enfim, a de orientar pela expressão da vontade popular. Essas funções, quer num regime 
presidencialista, quer num parlamentarista, implicam responsabilidades claras e bem definidas.  
Seria difícil que o Parlamento controlasse e fiscalizasse ou orientasse um órgão administrativo, o qual 
poderia, a qualquer momento, ser integrado por parlamentares que conservariam seus mandatos. Em 
outras palavras: como poderia o Congresso controlar um órgão de que faz parte? As funções básicas 
do congresso seriam necessariamente, afetadas de maneira negativa. 
Com efeito, afigura-se incompatível o mandato legislativo com o do Chefe de missão diplomática 
permanente porquanto os poderes da União hão de ser harmônicos mas independentes. Ora, o 
Chefe da missão diplomática permanente exerce função de inteira confiança do Chefe do Executivo 
(artigo 95 inciso XI, do atual Projeto de Constituição) e lhe deve submissão. Donde a 
incompatibilidade entre as duas funções a de parlamentar e de Chefe de missão diplomática 
permanente, e a razão de presente proposta de supressão da referência a “Chefe de missão 
diplomática permanente” no inciso I do artigo 69. 
Parecer:  
O objetivo da emenda é suprimir a "chefia de missão diplomática permanente" das funções que ao 
parlamentar é lícito exercer sem perda do mandato, nos termos do item I do art.69.  
Entendem os Autores da proposta, em essência, que por ser a função em referência da estrita 
confiança do Presidente da República (art. 95, XI), o aproveitamento, nelas, de parlamentares 
ensejaria uma nova relação entre os Poderes, afetando a desejada "independência mútua" e 
comprometendo a atribuição fiscalizadora do Congresso Nacional.  
Dissinto dos nobres Autores, pois o fator confiança do Poder Executivo está presente em, 
praticamente, todas as demais funções previstas no item I do art. 69. A admitir tal argumento, o 
correto seria suprimir todo o conteúdo do referido dispositivo. Ademais, a nomeação do chefe de 
missão diplomática permanente depende da aprovação do Senado Federal (art.95, II), não podendo 
ser feita, pois, sem a participação do Legislativo.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
CAPÍTULO I 
DO PODER LEGISLATIVO 
SEÇÃO I 
DO CONGRESSO NACIONAL 
[...] 
Art. 67. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
I – Investido na função de Primeiro-Ministro, de Ministro de Estado, Governador de Território, 
Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital, de Presidente de 
empresa de economia mista, Diretor de autarquias federais, Embaixador ou Chefe de Missão 
Diplomática. 
II – Licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de 
interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por 
sessão legislativa. 
Parágrafo 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas 
neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias. 
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Parágrafo 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição se faltarem mais de quinze 
meses para o término do mandato. 
Parágrafo 3º na hipótese do inciso I deste Artigo, o deputado ou senador poderá optar pela 
remuneração do seu mandato. 
[...] 
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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 
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     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 

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

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

Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
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, 
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III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
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"). 
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SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e "b" e 
Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 153 
("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA: 00121 REJEITADA 
Fase:  
U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
SÓLON BORGES DOS REIS (PTB/SP) 
Texto:  
Suprima-se do § 1o. do art. 57 do Projeto de Constituição (B) - 2o. Turno, a seguinte expressão:  
"... ou de licença superior a cento e vinte dias." 
Justificativa: 
A exigência de mais de 120 (cento e vinte) dias de licença do parlamentar para a convocação do suplente, 
criação do regime autoritário, não tem razão de ser. Sempre foi e sempre provou bem competência privativa do 
Senado e da Câmara dispor no seu regimento sobre a matéria. 
É assim deve ser. 
Parecer:  
Propõe o nobre Autor da Emenda a supressão, no § 1o do art. 57, da expressão que condiciona a convocação 
do suplente, quando se trate de substituição do titular do mandato parlamentar em razão de licença deste, à 
licença por período superior a cento e vinte dias".  
Entendo que a limitação deve substituir no texto Constitucional e a sua manutenção não significa, senão, o 
autoreconhecimento dos constituintes de que o texto Constitucional deve conduzir à inibição do ato 
convocatório quando o período de licença seja tão curto que não justifique o chamamento do suplente para 
investir-se no mandato legislativo.  
Pela precedente razão somos contrário à aprovação da Emenda.  
Pela rejeição. 
 
 
EMENDA: 00234 APROVADA 
Fase:  
U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:  
No artigo 57, inciso I, suprima-se a expressão:  
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"... de Prefeito de Capital'. 
Justificativa: 
A figura do Prefeito nomeado não mais se compatibiliza com a nova realidade democrática vivida pelo País. 
A sua inclusão no texto aprovado no 1° turno torna-se, pois, desrespeitada, daí a necessidade de expungir as 
expressões referenciadas.  
É de supor-se que o plenário acolha a alteração, por unanimidade.  
Parecer:  
Com a Emenda é proposta a supressão, no item I do art. 57, da expressão "de Prefeito de Capital".  
A proposta guarda coerência com o texto do Projeto, que afirma o princípio da eleição para efeito da ocupação 
dos cargos de Prefeito, não havendo mesmo como explicar a possibilidade que o art. 57 acenaria, de 
ocupação, por Deputado ou Senador viesse a se candidatar a Prefeito de Capital, haveria de se lhe aplicar o 
impedimento do art. 55, II, d, que inibe a ocupação pelo membro do Poder Legislativo Federal, de mais de um 
cargo eletivo.  
Somos, assim, pela aprovação da Emenda. 
 
 
EMENDA: 00309 APROVADA 
Fase:  
U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:  
SUPRIMA-SE do Inciso I, do Art. 57, do Projeto de Constituição a expressão: "de Prefeito de Capital". 
Justificativa: 
A nossa emenda tem por objeto impedir que um representante do povo, no Congresso Nacional, deixe de 
exercer a relevante função que lhe foi delegada pelo mesmo para ocupar outro cargo sem perder aquela, o que 
convenhamos, seria um casuísmo que não pode estar de acordo com os relevantes interesses da Constituinte. 
Esse o objetivo de nossa emenda. 
Parecer:  
Tem em vista a Emenda, à semelhança da de no. 00234-3, a supressão, no item I do art. 57, da expressão "de 
Prefeito de Capital”.  
A Emenda é de ser aceita com fundamento nas mesmas razões por nós expedidas ao ensejo da apreciação da 
Emenda supra-apontada, a que demos parecer pela aprovação.  
Assim, o nosso parecer é pela aprovação da Emenda. 
 
 
EMENDA: 00556 APROVADA 
Fase:  
U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ALBÉRICO FILHO (PMDB/MA) 
Texto:  
Ao inciso I, do art. 57.  
Para corrigir omissão acrescente-se a palavra "temporária" à expressão "missão diplomática", passando a ter a 
seguinte redação:  
Art. 57 .............................  
Inciso I - Investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito 
Federal, de Território, de Prefeito de Capital ou Chefe de Missão diplomática temporária. 
Justificativa: 
O Artigo 57, inciso I, na sua parte final, afirma que “não perderá o mandato o Deputado ou Senador investido 
na função de Chefe de Missão diplomática”. Mas seus termos atuais não esclarecem se a missão diplomática é 
permanente ou temporária. 
O presente inciso I resulta de emenda (Mário Covas) introduzida em plenário. Naquela oportunidade já surgiu o 
debate sobre a conveniência de caracterizar as missões a serem confiadas a parlamentar asem prejuízo do 
mandato. 
Os autores da emenda adotada entendessem que caberia aos parlamentares as missões diplomáticas 
temporárias de acordo com a tradição constitucional brasileira. A redação do inciso I, todavia, não é clara e, 
apesar da emenda, pode dar lugar a outras interpretações. 
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Seria conveniente, assim, dispor com precisão, que são temporárias as missões diplomáticas confiadas sem 
perda de mandato aos parlamentares. Seria, assim, atendido o objetivo do artigo 57, ou seja, o de reservar aos 
parlamentares sem perda de mandado, de funções essencialmente politicas (conforme a tradição republicana).  
A emenda omissiva ora apresentada simplesmente corrige uma imprecisão do texto ate agora existente, 
respeitando a unidade do artigo e a intenção (emenda Covas) dos que lhe deram a presente redação em 
plenário.  
Parecer:  
Tem em vista a Emenda, com a inclusão da expressão "temporária", no texto do item I do art. 57, corrigir 
omissão existente no texto, traduzindo a medida o que teria restado evidente ao ensejo da aprovação, no 
primeiro turno, da emenda que ensejou justamente a inserção do cargo de "chefe de missão diplomática entre 
os que podem ser assumidos por Deputados e Senadores sem a sanção da perda do mandato.  
A emenda é de ser acolhida. De fato, não se justifica que, pela omissão, venha-se a admitir que Deputados e 
Senadores, que foram eleitos para o exercício do mandato legislativo e não para ocuparem cargos executivos, 
a não ser temporariamente, assumam esses cargos com índole de permanência.  
Somos, assim, pela aprovação da Emenda. 
 
 
EMENDA: 00723 REJEITADA 
Fase:  
U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:  
Suprima-se do inciso II do artigo 57 do Projeto de Constituição "B", a expressão:  
..."desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa" 
Justificativa: 
O prazo máximo de cento e vinte dias para licença, sem remuneração, visando ao tratamento de interesse 
particular do Deputado ou Senador, não oferece sustentação plausível, sob o ponto de vista do interesse 
público. 
Ao contrario, tal limite acarreta uma série de inconvenientes, conforme exemplificações que seguem: 

1) Licença sem remuneração para acompanhar prolongada doença de alguém da família; 
2) Licença sem remuneração para curso de aperfeiçoamento técnico ou cientifico; 
3) Licença sem remuneração para os trabalhos de campanha politica.  

Nesses três exemplos, entre outros, a motivação particular da licença poderá ultrapassar o prazo fatal de cento 
e vinte dias. No caso, restará ao parlamentar ou a perda do mandato, por força do inciso III do artigo 56 
combinado com o inciso II do artigo 57, ou a reassunção do mandato, que ficará dividido com causas 
particulares justas e inadiáveis. 
Não se trata, portanto, de acobertar parlamentares que se elegem em busca de regalias e de imunidades e 
que não frequentam o Congresso, alegando falta de tempo ou de interesse. Contra esses, por certo, se voltou 
a “mens legislatoris” Mas a experiência demonstra que são eles exatamente os que não pedem licença. 
Precisam, não apenas do mandato, mas do seu “exercício” . E suas ausências e omissões terminam por serem 
custeadas pelos cofres públicos.  
Creio que a duração da licença sem remuneração do parlamentar poderá ser confiada aos regimentos das 
Casas Legislativas e ao espírito público de suas respectivas mesas diretoras.  
Parecer:  
Com a presente Emenda propõe seu nobre Autor a supressão, no item II do 57 da cláusula limitadora do 
período de licença do parlamentar, para o trato de interesse particular, em até cento e vinte dias.  
Argumenta o nobre proponente da modificação em causa que há casos em que se justifica a ausência do 
parlamentar por período superior a cento e vinte dias aos trabalhos legislativos.  
Data vênia do nobre Autor da Emenda, não vemos assim a questão. Mesmo nos casos de afastamento para 
acompanhar a doença de pessoa da família, a possibilidade de as licenças serem interrompidas durante a 
sessão legislativa pode possibilitar a referida assistência familiar, sem atingir o limite da proibição que pretende 
ver suprimida. Fora desse motivo, não se justifica uma ausência tão prolongada aos trabalhos legislativos.  
Por essas razões, somos contrários à supressão proposta e, em decorrência, manifestamo-nos contrariamente 
à aprovação da Emenda. 
 
 
EMENDA: 00842 REJEITADA 
Fase:  
U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:  
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9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:  
Suprima-se do art. 57, inciso I, a expressão "de Capital". 
Justificativa: 
1° - E discriminatório e inconstitucional (todos são iguais perante a lei), (Tit. 2°, Capítulo 1° art. 5°) conceder a 
não perda do mandato somente aos cidadãos nomeados secretários e prefeitos da capital. Por que não 
simplesmente secretários e prefeitos de todos os municípios brasileiros? 
2° - Seria de boa técnica se o relator ao invés de prefeito escrevesse “Prefeitura”, assim como nasce mesmo 
inciso ao invés de “chefes” chefia. Os secretários são do órgão – Prefeitura - como também das chefias 
diplomáticas. Evitar-se-ia assim má interpretação relativa somente ao secretário particular do prefeito no que 
diz respeito a aplicação desse dispositivo.  
Parecer:  
Pretende o nobre Autor da Emenda, com a supressão que propõe, da expressão "de Capital" no texto do item I 
do art. 57, que seja admitida a ocupação por Deputados e Senadores, dos cargos de Prefeito, não se limitando 
aos de Capital.  
Ocorre que não cabe inscrever exceção à regra constante do art. 55, II "d", que inibe a titularidade pelo 
parlamentar, de mais de um cargo eletivo. Demais disso, cabe esclarecer que o texto aprovado em primeiro 
turno inadmite tal exceção, explicando-se a referência, na respectiva publicação, a Prefeito de Capital, por erro 
material desde que, o que restou aprovado foi a possibilidade de o parlamentar ocupar, sem perda do mandato 
legislativo, o cargo de secretário de Prefeitura de Capital.  
Pelas precedentes razões somos contrário à aprovação da Emenda. 
 
 
EMENDA: 01040 PREJUDICADA 
Fase:  
U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
GERALDO MELO (PMDB/PE) 
Texto:  
Emenda Supressiva - (Projeto (B) 2. turno) Suprimam-se, do inciso I, do art. 57, do Projeto de Constituição, as 
expressões "Prefeito de Capital" e "Chefe de Missão Diplomática". 
Justificativa: 
Repugna e contraria toda nossa tradição constitucional que o parlamentar preserve o mandato, mesmo vindo a 
ocupar o cargo de Prefeito. O comando e casuístico e representa um privilégio em causa própria.  
Por seu turno, não é de bom alvitre que o titular de mandato eletivo ocupe chefia de Missão Diplomática, salvo 
em caráter eventual e temporário.  
Parecer:  
Tem em vista a Emenda a supressão, no item I do art. 57, das expressões "Prefeito de Capital e "Chefe de 
Missão Diplomática".  
A Emenda é de ser considerada prejudicada, primeiro e em razão mesmo de a expressão "Prefeito de Capital" 
haver sido, por erro material, já revisto conforme errata feita pela relatoria, expungida do texto, segundo 
porque, aceitando o próprio autor da emenda, consoante sua justificação, consigne o texto a chefia de missão 
diplomática temporária ou eventual, essa modificação já foi aceita pelo Relator aprovando emenda neste 
sentido.  
Pela prejudicialidade da Emenda é o nosso parecer. 
 
 
EMENDA: 01186 APROVADA 
Fase:  
U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
CHAGAS NETO (PMDB/RO) 
Texto:  
Suprima-se do artigo 57, I, a expressão.  
"de Prefeito de Capital". 
Justificativa: 
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Tendo em vista que o Projeto ano admite a nomeação dos prefeitos das capitais, prática que experimentamos 
em longo período de nosso constitucionalismo, é de se excluir a expressão objeto da presente emenda, para 
que se mantenha íntegro e rígido o principio da impossibilidade da contemporaneidade de mandatos eletivos, 
ainda de que licenciando-se o eleito de um deles. 
Parecer:  
Objetiva a Emenda, igualmente que a de número 234-3, a supressão, no item I do art. 57, da expressão "de 
Prefeito de Capital".  
A Emenda é de ser aceita com fundamento nas mesmas razões que levaram a propor a aprovação da Emenda 
apontada.  
Somos, assim, pela aprovação da Emenda. 
 
 
EMENDA: 01289 REJEITADA 
Fase:  
U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:  
Suprima-se, no inciso II do artigo 57, a expressão "desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento 
e vinte dias por sessão legislativa", ficando assim redigido o referido inciso:  
"II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse 
particular." 
Justificativa: 
Trata-se de possibilitar que, no caso da licença ser superior a cento e cinte dias, o suplente possa assumir, 
como, aliás, tem sido a praxe parlamentar brasileira. O art. 57, da forma como está redigido, principalmente em 
função do que dispõe o inciso II e §1°, impede o exercício, pelo suplente, do mandato parlamentar no caso de 
licença do titular.  
Parecer:  
Tem em vista a Emenda a supressão, no item I do art. 57, da expressão final "desde que, neste caso, o 
afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa".  
Justifica a nobre proponente da Emenda sua iniciativa no argumento de que a supressão é necessária para 
viabilizar, consoante a tradição parlamentar brasileira, possa o suplente assumir a cadeira quando o titular se 
licencie por período superior a cento e vinte dias. Aliás, nos termos do § 2o. do mesmo art. 57 está justamente 
explicitado que o suplente assume quando a licença do titular o seja por período superior a centro e vinte dias. 
O que, ao fim, com a expressão objetiva o Projeto é apenas inibir possa o parlamentar ser licenciado para 
tratar de interesse particular por período superior a cento e vinte dias, e tão só.  
Somos, assim, pela rejeição da Emenda. 
 
 
EMENDA: 01586 REJEITADA 
Fase:  
U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:  
Art. 57, inciso I do Projeto (B):  
Suprimir o inciso I, do art. 57, do Projeto (B), na parte final, a expressão "ou chefe de missão diplomática". 
Justificativa: 
O cargo de chefia de missão diplomática é de natureza inferior a dos cargos arrolados no inciso, nos quais o 
Deputado ou Senador poderá ser investido sem perda do mandato. É bem verdade que algumas missões 
diplomáticas podem ter tanta importância quanto algum dos cargos enumerados. Todavia, para manter a 
uniformidade da hierarquia e considerando a natureza politica dos cargos, propõe-se a supressão da “chefia de 
missões diplomáticas” da enumeração contida no inciso.  
Parecer:  
Pretende-se retirar dentre os casos em que o exercício de outra função não acarreta a perda do mandato 
parlamentar o da parte final do art. 57, I (chefe de missão diplomática).  
Achamos que a magnitude dessa função, comparável à das outras a que se refere o inciso, justifica se 
mantenha a expressão objeto da emenda.  
Pela rejeição. 
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EMENDA: 01591 APROVADA 
Fase:  
U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:  
Art. 57, I - Projeto (B)  
Corrija-se a redação do inciso I, do art. 57, do Projeto (B), no trecho onde se lê "de Prefeito de Capital", 
restabelecendo-se a expressão "...de Prefeitura de Capital...". 
Justificativa: 
O princípio estabelecido no inciso em tela é o de que o Deputado ou Senador não perderá o mandato se 
investido em cargos demissíveis ad nutum, arrolados no inciso. Na redação originalmente aprovada no 
primeiro turno constou a expressão “de Prefeitura de Capital” justamente por dizer respeito a função de 
“Secretário”, que é de confiança do Prefeito” que é de eleição majoritária, dentre os que são demissíveis ad 
nutum.  
Parecer:  
Propõe o nobre Autor da Emenda, justificando a proposta no fundamento da ocorrência de erro na redação do 
vencido, a substituição da expressão "Prefeito de Capital" por "Prefeitura de Capital", constante no item I do 
art. 57.  
De fato, o que restou aprovado em primeiro turno, foi a inclusão dos cargos de "Secretário de Prefeitura de 
Capital", entre aqueles que o Deputado e o Senador pode assumir sem a sanção da perda do mandato 
parlamentar. Por equívoco, o texto publicado refere a Prefeito de Capital, cabendo, assim, a correção proposta 
na Emenda, para compatibilizar o texto com o que realmente aprovado restou.  
Somos, assim, pela aprovação da Emenda. 
 
 
EMENDA: 01720 APROVADA 
Fase:  
U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:  
SUPRIMA-SE DO INCISO I, DO ART. 57, A EXPRESSÃO "...de Prefeito de Capital..." 
Justificativa: 
O mandato de Prefeito não é menos digno do que qualquer outro. Eleito Prefeito, a pessoa deve assumir o 
cargo na sua plenitude; dedicar-se à função, renunciando à outra, acaso possua. A garantia do mandato de 
Senador ou Deputado funciona como que uma seguridade do insucesso que lhe possa ocorrer na 
Administração Municipal. Ademais; o texto, sem essa exclusão, em forte conotação de lamentável casuísmo.  
Parecer:  
O propósito da presente Emenda é suprimir a expressão "de Prefeito de Capital", constante do item I do  
art. 57.  
A Emenda merece aprovação pelas mesmas razões que nos levaram a propor a Emenda n. 234-3, de idêntico 
objetivo.  
Somos, assim, pela aprovação da Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

EMENDA: 00039 EM ANALISE 
Fase:  
W - Proposta de Redação 
Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
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LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:  
Dê-se ao inciso II do art. 56 esta redação:  
Art. 56. .....................  
II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse 
particular. 
Justificativa: 
Esta inovação, contida no projeto, não traz qualquer beneficio à Casa ou ao Parlamentar. 
Em legislaturas passadas foram inúmeros os congressistas que, por motivos superiores às suas vontades, 
foram obrigados a solicitar licença para tratarem de interesses particulares, às vezes por mais de um ano. 
Caso prevaleça o texto do projeto, chegaríamos ao absurdo: o parlamentar solicitaria a renuncia do seu 
mandato caso fosse necessário requerer licença superior a cento e vinte dias. Seria outra forma do 
parlamentar perder o mandato.  
 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 56 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.  

 


