
 

  

Art. 84 
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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. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:  

      I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;  

      II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da 

administração federal;  

      III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;  

      IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 

regulamentos para sua fiel execução;  

      V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;  

      VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na 

forma da lei;  

      VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos;  

      VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do 

Congresso Nacional;  

      IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;  

      X - decretar e executar a intervenção federal;  

      XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da 

abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências 

que julgar necessárias;  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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      XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos 

instituídos em lei;  

      XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, promover seus oficiais-

generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;  

      XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o 

Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros 

servidores, quando determinado em lei;  

      XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da 

União;  

      XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-

Geral da União;  

      XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;  

      XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa 

Nacional;  

      XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso 

Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, 

e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;  

      XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;  

      XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;  

      XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  

      XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição;  

      XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a 

abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;  

      XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;  

      XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;  

      XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.  
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      Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições 

mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao 

Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os 

limites traçados nas respectivas delegações.  

  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00524 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA  
REPÚBLICA A PROJETOS DE LEI. 
   
   SUGESTÃO:01780 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A  
INICIATIVA DAS LEIS QUE DISPONHAM SOBRE O ORÇAMENTO E QUE FIXEM OU  
MODIFIQUEM OS EFETIVOS DAS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:01808 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS ESTIPULANDO FORMA DE ELEIÇÃO, PRAZO DE MANDATO,  
DATA DE POSSE, COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
   
   SUGESTÃO:02619 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  
'AD REFERENDUM' DO CONGRESSO NACIONAL, A INTERVENÇÃO FEDERAL NOS  
ESTADOS, NOS CASOS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:02751 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
SANCIONAR, PROMULGAR E FAZER PUBLICAR AS LEIS. 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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   SUGESTÃO:03993 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA MANTER  
RELAÇÕES COM ESTADOS ESTRANGEIROS, SALVO OS QUE ADOTEM REGIME POLÍTICO 
OPRESSOR. 
   
   SUGESTÃO:05243 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A  
INICIATIVA DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS E DAS QUE DIGAM RESPEITO AOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 
   
   SUGESTÃO:05831 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A  
INICIATIVA DAS LEIS QUE DISPONHAM SOBRE SALÁRIOS. 
   
   SUGESTÃO:06043 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA COMPETÊNCIA PRIVATIVA AO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA PARA VETAR PROJETOS DE LEI. 
   
   SUGESTÃO:06616 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NOMEAR, 
APÓS APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL, OS DIRETORES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 
   
   SUGESTÃO:06729 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NOMEAR E EXONERAR O 
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:06940 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL E PRIVATIVA 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA OS ITENS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:07256 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DECLARAR A 
GUERRA E EMPREGAR AS FORÇAS ARMADAS, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
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   SUGESTÃO:07501 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, OUVIDO O 
SENADO FEDERAL, NOMEAR OS GOVERNADORES DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS FEDERAIS. 
   
   SUGESTÃO:08213 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NOMEAR, 
APÓS APROVAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL, O PRESIDENTE E OS DIRETORES 
DOBANCO CENTRAL DO BRASIL. 
   
   SUGESTÃO:08314 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
DOS MINISTROS DE ESTADO E DO CONSELHO DE ESTADO. 
   
   SUGESTÃO:08374 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ATRIBUINDO COMPETÊNCIA PRIVATIVA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PARA ESCOLHER, NOMEAR E EXONERAR OS MINISTROS DE ESTADOS. 
   
   SUGESTÃO:09480 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E SOBRE A 
COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DOS MINISTROS DE ESTADO, DO 
CONSELHO DE ESTADO. 
   
   SUGESTÃO:09891 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
   
   SUGESTÃO:09959 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE LIMITE AS MATÉRIAS SOBRE AS QUAIS O PRESIDENTE 
DAREPÚBLICA TEM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA LEGISLAR. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão do Poder Executivo está disponível em: 
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http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-
poderes-e-sistemas-de/subcomissao3b 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER EXECUTIVO - IIIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 11 - Compete ao Presidente da República, na forma e nos limites estabelecidos 

por esta Constituição:  

I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado;  

II - apreciar, antes de este ser apresentado ao Congresso Nacional, o Plano de 

Governo elaborado pelo Conselho de Ministro;  

III - aprovar a proposta de orçamento do Primeiro-Ministro e enviá-la ao Congresso 

Nacional;  

IV - nomear, após aprovação do Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Superiores, o Procurador-

Geral da República, os chefes de missão diplomática de caráter permanente e os 

diretores do Banco Central do Brasil;  

V - nomear os juízes dos Tribunais Federais e o Consultor-Geral da República;  

VI - convocar extraordinariamente o Congresso Nacional;  

VII - dissolver, ouvido o Conselho da República, a Câmara dos Deputados e 

convocar eleições extraordinárias;  

VIII - iniciar o processo legislativo na esfera de sua competência, ouvido o Primeiro-

Ministro ou por proposta deste;  

IX - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  

X - deferir ao Conselho Constitucional as leis que, aprovadas pelo Congresso 

Nacional, possam ser passíveis de arguição de inconstitucionalidade;  

XI - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, ou solicitar a reconsideração do 

Congresso Nacional;  

XII - indicar 3 (três) componentes do Conselho Constitucional e nomear o seu 

Presidente;  

XIII - convocar e presidir o Conselho da República, bem como indicar 2 (dois) de 

seus componentes;  

XIV - nomear os Governadores de Territórios;  

XV - manter relações com os Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos;  

XVI - celebrar tratados, convenções e atos internacionais "ad referendum" do 

Senado Federal;  

XVII - declarar guerra, depois de autorizado pelo Congresso Nacional, ou, sem 

prévia autorização, no caso de agressão estrangeira ocorrida no intervalo das 

sessões legislativas;  

XVIII - fazer a paz, com autorização ou "ad referendum" do Congresso Nacional; 

XIX - exercer o comando supremo das Forças Armadas, prover os seus postos de 

oficiais generais e nomear seus comandantes;  

XX - decretar a mobilização nacional, total ou parcialmente;  

XXI - decretar a intervenção federal, ouvido o Conselho da República, e promover a 

sua execução;  

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/subcomissao3b
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/subcomissao3b
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/subcomissao3b
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XXII - autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou comissão de governo 

estrangeiro;  

XXIII - remeter mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da 

sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que 

julgar necessárias;  

XXIV - decretar o estado de alarme, ouvido o Conselho de Ministros e o Conselho 

da República, e submeter o ato ao Congresso Nacional;  

XXV - solicitar ao Congresso Nacional, ouvidos o Conselho de Ministros e o 

Conselho da República, a decretação de estado de sítio, ou decretá-lo, na forma 

estabelecida nesta Constituição;  

XXVI - determinar a realização de referendo, ouvido o Conselho da República, 

sobre a proposta de emendas Constitucionais e de projetos de lei de iniciativa do 

Congresso Nacional que visem a alterar a estrutura ou afetem o equilíbrio dos 

Poderes;  

XXVII - outorgar condecorações e distinções honoríficas;  

XXVIII - conceder indulto ou graça  

XXIX - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.  

Parágrafo único - o Presidente da República pode delegar ao Primeiro-Ministro as 

atribuições mencionadas nos incisos XX e XXV deste artigo. 

[...] 

Art. 31 - Compete ao Primeiro-Ministro:  

I - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da 

administração federal;  

II - elaborar, em colaboração com os Ministros de Estado, o Plano de Governo e, 

após a apreciação do Presidente da República, apresentá-lo perante o Congresso 

Nacional;  

III - promover a unidade da ação governamental, elaborar planos e programas 

nacionais e regionais de desenvolvimento, para serem submetidos ao Congresso 

Nacional pelo Presidente da República;  

IV - submeter à apreciação do Presidente da República, para serem nomeados ou 

exonerados, por decreto, os nomes dos Ministros de Estado, ou solicitar sua 

exoneração;  

V - expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis;  

VI - submeter à apreciação do Presidente da República, proposta de orçamento 

para que este a envie ao Congresso Nacional;  

VII - prestar anualmente ao Congresso Nacional as contas relativas ao exercício 

anterior dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legislativa;  

VIII - apresentar semestralmente ao Congresso Nacional relatórios sobre a 

execução do Plano de Governo;  

IX - dispor sobre a estrutura e o funcionamento da administração federal, na forma 

da lei;  

X - propor ao Presidente da República e ao Conselho de Ministros os projetos de lei 

que considerar necessários à boa condução dos serviços públicos e à execução do 

Plano de Governo;  

XI - manifestar-se sobre os projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, 

bem como propor veto ou pedido de reconsideração aos que forem aprovados pelo 

Congresso Nacional;  

XII - acompanhar os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, com a 

elaboração dos Ministros de Estado a cujas pastas se relacionar a matéria;  

XIII - convocar e presidir o Conselho de Ministros;  
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XIV - solicitar ao Presidente da República que presida o Conselho de Ministros; XV 

- prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;  

XVI - comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nacional ou a suas 

Comissões quando convocado nos termos da Constituição, ou requerer dia para 

seu comparecimento;  

XVII - acumular temporariamente qualquer Ministério;  

XVIII - exercer o direito de palavra e voto nas reuniões do Conselho da República; 

XIX - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Presidente da 

República ou a ele conferidas pela Constituição.  

XX - decretar o estado de calamidade e submeter o ato ao Congresso Nacional; 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 47.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 10 - Compete ao Presidente da República, na forma e nos limites estabelecidos 

por esta Constituição:  

I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado;  

II - apreciar, antes de este ser apresentado ao Congresso Nacional, o Plano de 

Governo elaborado pelo Conselho de Ministros;  

III - aprovar a proposta de orçamento do Primeiro-Ministro antes que este a envie 

ao Congresso Nacional;  

IV - nomear, após aprovação do Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Superiores, o Procurador-

Geral da República, os chefes de missão diplomática de caráter permanente, o 

Presidente e os diretores do Banco Central do Brasil;  

V - nomear os juízes dos Tribunais Federais e o Consultor- Geral da República;  

VI - convocar extraordinariamente o Congresso Nacional;  

VII - dissolver, ouvido o Conselho da República, a Câmara dos Deputados e 

convocar eleições extraordinárias;  

VIII - iniciar o processo legislativo na esfera de sua competência, ouvido o Primeiro-

Ministro ou por proposta deste;  

IX - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  

X - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, ou solicitar a reconsideração do 

Congresso Nacional;  

XI - convocar e presidir o Conselho da República, bem como indicar 2 (dois) de 

seus componentes;  

XII - nomear os Governadores de Territórios, após aprovação do Congresso 

Nacional;  

XIII - manter relações com os Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos;  

XIV - celebrar tratados, convenções e atos internacionais "ad referendum" do 

Senado Federal;  

XV - declarar guerra, depois de autorizado pelo Congresso Nacional, ou, sem 

prévia autorização, no caso de agres- são estrangeira ocorrida no intervalo das 

sessões legislativas;  

XVI - fazer a paz, com autorização ou "ad referendum" do Congresso Nacional; XVII 

- exercer o comando supremo das Forças Armadas, prover os seus postos de 

oficiais generais e nomear seus comandantes;  

XVIII - decretar a mobilização nacional, total ou parcial- mente, com prévia 
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aprovação do Congresso Nacional;  

XIX - decretar a intervenção federal, ouvido o Conselho de Ministros e o Conselho 

da República, e promover a sua execução;  

XX - autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou comissão de governo 

estrangeiro;  

XXI - ler mensagem perante o Congresso Nacional por ocasião da abertura da 

sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que 

julgar necessárias;  

XXII - decretar o estado de alarme, ouvido o Conselho de Ministros e o Conselho da 

República, e submeter o ato ao Congresso Nacional;  

XXIII - solicitar ao Congresso Nacional, ouvidos o Conselho de Ministros e o 

Conselho da República, a decretação de estado de sítio, ou decretá-lo, na forma 

estabelecida nesta Constituição;  

XXIV - determinar a realização de referendo, ouvido o Conselho da República, 

sobre propostas de emendas Constitucionais e projetos de lei de iniciativa do 

Congresso Nacional que visem a alterar a estrutura ou afetem o equilíbrio dos 

Poderes;  

XXV - determinar a realização de referendo, nos casos previstos nesta Constituição 

ou naqueles em que o Congresso Nacional vier a determinar;  

XXVI - outorgar condecorações e distinções honoríficas;  

XXVII - conceder indulto ou graça, com audiência dos órgãos instituídos em lei; 

XXVIII - permitir, depois de autorizado pelo Congresso Nacional, que forças 

estrangeiras transitem pelo Território Nacional, ou, por motivo de guerra, nele 

permaneçam temporariamente.  

XXIX - nomear os seguintes Ministros de Estado, não sujeitos a moção de 

desconfiança:  

a) da Marinha;  

b) das Relações Exteriores;  

c) do Exército;  

d) da Aeronáutica;  

e) Chefe do Gabinete Civil;  

XXX - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.  

Parágrafo único - o Presidente da República pode delegar ao Primeiro-Ministro as 

atribuições mencionadas nos incisos XX e XXV deste artigo. 

[...] 

Art. 30 - Compete ao Primeiro-Ministro:  

I - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da 

administração federal;  

II - elaborar, em colaboração com os Ministros de Estado, o Plano de Governo e, 

após a apreciação do Presidente da República, apresentá-lo perante o Congresso 

Nacional;  

III - promover a unidade da ação governamental, elaborar planos e programas 

nacionais e regionais de desenvolvimento, para serem submetidos ao Congresso 

Nacional;  

IV - submeter à apreciação do Presidente da República, para serem nomeados ou 

exonerados, por decreto, os nomes dos Ministros de Estado, ou solicitar sua 

exoneração;  

V - expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis;  

VI - enviar, com a aprovação do Presidente da República, proposta de orçamento 

ao Congresso Nacional;  
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VII - prestar anualmente ao Congresso Nacional as contas relativas ao exercício 

anterior dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legislativa;  

VIII - dispor sobre a estrutura e o funcionamento da administração federal, na forma 

da lei;  

IX - propor ao Presidente da República e ao Conselho de Ministros os projetos de 

lei que considerar necessários à boa condução dos serviços públicos e à execução 

do Plano de Governo;  

X - manifestar-se sobre os projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, 

bem como propor veto ou pedido de reconsideração aos que forem aprovados pelo 

Congresso Nacional;  

XI - acompanhar os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, com a 

elaboração dos Ministros de Estado a cujas pastas se relacionar a matéria;  

XII - convocar e presidir o Conselho de Ministros;  

XIII - solicitar ao Presidente da República que presida o Conselho de Ministros; XIV 

- prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;  

XV - comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nacional ou a suas 

Comissões quando convocado nos termos da Constituição, ou requerer dia para 

seu comparecimento;  

XVI - acumular temporariamente qualquer Ministério;  

XVII - exercer o direito de palavra e voto nas reuniões do Conselho da República; 

XVIII - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Presidente da 

República ou a ele conferidas pela Constituição.  

XIX - decretar o estado de calamidade e submeter o ato ao Congresso Nacional; 

Parágrafo único - O Primeiro-Ministro deverá comparecer mensalmente ao 

Congresso Nacional para apresentar relatórios sobre a execução do Plano de 

Governo ou expor assunto de relevância para o país. 

 

Consulte na 8ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Executivo a 

votação do Substitutivo do Relator.  

Publicação: DANC, 24/7/1987, suplemento, a partir da p. 33, 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/subcomissao3b 

 

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: 74.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 38 - Compete ao Presidente da República:  

I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado;  

II - aprovar os planos de governo e a proposta de orçamento, elaborados pelo 

Conselho de Ministros;  

III - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo 

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/subcomissao3b
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/subcomissao3b
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/subcomissao3b
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/subcomissao3b
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Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Superiores, o 

Procurador-Geral da República, os Chefes de missão diplomática de caráter 

permanente, e o Presidente do Banco Central do Brasil;  

IV - nomear os juízes dos Tribunais Federais e o Consultor-Geral da República;  

V - convocar, extraordinariamente, o Congresso Nacional;  

VI - dissolver, ouvido o Conselho da República, a Câmara dos Deputados e 

convocar eleições extraordinárias;  

VII - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição;  

VIII - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  

IX - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, ou solicitar a sua reconsideração ao 

Congresso Nacional;  

X - convocar e presidir o Conselho da República e indicar dois de seus membros; XI 

- nomear os Governadores de Territórios, após aprovação do Senado Federal; XII - 

manter relações com os Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos;  

XIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, "ad referendum" do 

Senado Federal;  

XIV - declarar guerra, autorizado, ou "ad referendum" do Congresso Nacional, no 

caso de agressão estrangeira ocorrida no intervalo das sessões legislativas;  

XV - celebrar a paz, autorizado ou "ad referendum" do Congresso Nacional;  

XVI - exercer o comando supremo das Forças Armadas, prover os seus postos de 

oficiais-generais e nomear seus comandantes;  

XVII - decretar, com prévia autorização do Congresso Nacional, total ou 

parcialmente, a mobilização nacional;  

XVIII - autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou comissão de governo 

estrangeiro;  

XIX - proferir mensagem perante o Congresso Nacional por ocasião da abertura da 

Seção Legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que 

julgar necessárias;  

XX - dirigir mensagem ao Congresso Nacional;  

XXI - decretar, por solicitação do Primeiro Ministro e ouvido o Conselho da 

República, o estado de alarme e o estado de sítio, submetendo-os ao Congresso 

Nacional;  

XXII - decretar, por solicitação do Primeiro-Ministro, ouvido o Conselho da 

República, a intervenção federal;  

XXIII - determinar a realização de referendo, ouvido o Conselho da República, 

sobre proposta de emendas constitucionais e projetos de lei que visem a alterar a 

estrutura ou afetar o equilíbrio dos Poderes;  

XXIV - determinar a realização de referendo nos casos previstos nesta Constituição 

ou que o Congresso Nacional vier a determinar; 

XXV - conferir condecorações e distinções honoríficas; 

XXVI - conceder indulto ou graça; 

XXVII - permitir, com autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras 

aliadas transitem pelo território nacional, ou por motivo de guerra, nele 

permaneçam temporariamente, sempre sob o comando de autoridade brasileira; 

XXVIII - presidir o Conselho de Ministros, quando presente as suas reuniões;  

XXIX - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. 

Parágrafo único - O Presidente da República pode delegar ao Primeiro-Ministro as 

atribuições mencionadas nos incisos XI e XXVI deste artigo.  
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[...] 

Art. 51 - Compete ao Primeiro-Ministro:  

I - exercer a direção superior da administração federal;  

II - elaborar o Plano de Governo e, após a aprovação do Presidente da República, 

apresentá-lo perante a Câmara dos Deputados;  

III - indicar, para a nomeação pelo Presidente da República, os Ministros de Estado 

e solicitar a sua exoneração;  

IV - promover a unidade da ação governamental, elaborar planos e programas 

nacionais e regionais de desenvolvimento, submetendo-os ao Congresso Nacional, 

após aprovação do Presidente da República;  

V - expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis;  

VI - enviar, após aprovação do Presidente da República, a proposta de orçamento 

ao Congresso Nacional;  

VII - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional as contas relativas ao exercício 

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

VIII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na 

forma da lei;  

IX - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição;  

X - acompanhar os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, com a 

colaboração dos Ministros de Estado;  

XI - prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei;  

XII - convocar e presidir o Conselho de Ministros;  

XIII - comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nacional, ou as suas 

Comissões, quando convocado, ou requerer data para seu comparecimento;  

XIV - acumular, eventualmente, qualquer Ministério;  

XV - integrar o Conselho da República;  

XVI - decretar o estado de calamidade submetendo as razões ao Congresso 

Nacional;  

XVII - enviar mensagem ao Congresso Nacional, ou a qualquer de suas Casas; 

XVIII - solicitar ao Presidente da República da intervenção federal e a decretação 

do Estado de Sítio;  

XIX - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição ou que lhe forem 

delegadas pelo Presidente da República.  

Parágrafo único - O Primeiro-Ministro, sob pena de perda do cargo, não poderá 

ausentar-se do País sem prévia autorização do Congresso Nacional. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 47.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 54 - Compete ao Presidente da República, na forma e nos limites desta 

Constituição:  

I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e, por proposta deste, os Ministros de 

Estado;  

II - supervisionar os planos de governo e a proposta de orçamento, elaborados pelo 

Conselho de Ministros;  

III- nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Superiores, os 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 14  

 

Chefes de missão diplomática de caráter permanente, os Governadores de 

Territórios, os membros do Conselho Monetário Nacional, o Presidente do Banco 

do Brasil e do Banco Central do Brasil;  

IV - nomear, após aprovação pela Câmara dos Deputados, o Procurador Geral da 

República.  

V - nomear os juízes dos Tribunais Federais e o Consultor- Geral da República;  

VI - convocar, extraordinariamente, o Congresso Nacional;  

VII- dissolver, ouvido o Conselho da República, a Câmara dos Deputados e 

convocar eleições extraordinárias.  

VIII - iniciar o processo legislativo nos casos previstos nesta Constituição;  

IX - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  

X - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, ou solicitar a sua reconsideração ao 

Congresso Nacional, não sendo permitido vetar palavras ou expressões, 

isoladamente;  

XI - convocar e presidir o Conselho da República e indicar dois de seus membros; 

XII- manter relações com os Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos;  

XIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, firmar acordos, 

empréstimos e obrigações externas, "ad referendum" do Congresso Nacional;  

XIV- declarar guerra, autorizado, ou "ad referendum" do Congresso Nacional, no 

caso de agressão estrangeira, ocorrida no intervalo das sessões legislativas;  

XV - celebrar a paz, autorizado ou "ad referendum" do Congresso Nacional;  

XVI- exercer o comando supremo das Forças Armadas, prover os seus postos de 

oficiais-generais e nomear seus comandantes;  

XVII - decretar, com prévia autorização do Congresso Nacional, total ou 

parcialmente, a mobilização nacional;  

XVIII - autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou comissão de governo 

estrangeiro;  

XIX- proferir mensagem perante o Congresso Nacional por ocasião da abertura da 

Sessão Legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que 

julgar necessárias;  

XX - dirigir mensagem ao Congresso Nacional;  

XXI- decretar, por solicitação do Primeiro-Ministro e ouvido o Conselho da 

República, o estado de alarme e o estado de sítio, submetendo-os ao Congresso 

Nacional;  

XXII - decretar, por solicitação do Primeiro-Ministro, ouvido o Conselho da 

República, a intervenção federal;  

XXIII - determinar a realização de referendo, ouvido o Conselho da República, 

sobre proposta de emendas constitucionais e projetos de lei que visem a alterar a 

estrutura ou afetar o equilíbrio dos Poderes;  

XXIV - determinar a realização de referendo nos casos previstos nesta Constituição 

ou que o Congresso Nacional vier a determinar;  

XXV- conferir condecorações e distinções honoríficas;  

XXVI - conceder indulto ou graça;  

XXVII - permitir, com autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras 

aliadas transitem pelo território nacional, ou por motivo de guerra, nele 

permaneçam temporariamente, sempre sob o comando de autoridade brasileira; 

XXVIII - presidir o Conselho de Ministros, quando presente as suas reuniões;  

XXIX - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. 

Parágrafo único - O Presidente da República pode delegar ao Primeiro-Ministro as 
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atribuições de nomear Governadores de Territórios e conceder indulto ou graça. [...] 

Art. 74 - Compete ao Primeiro-Ministro:  

I - exercer a direção superior da administração federal;  

II - elaborar, sob supervisão do Presidente da República, Programa de Governo e 

apresentá-lo perante a Câmara dos Deputados;  

III- indicar, para a nomeação pelo Presidente da República, os Ministros de Estado 

e solicitar a sua exoneração;  

IV - promover a unidade da ação governamental, elaborar planos e programas 

nacionais e regionais de desenvolvimento, submetendo-os ao Congresso Nacional, 

com a supervisão do Presidente da República;  

V - expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis;  

VI - enviar, com supervisão do Presidente da República, a proposta de orçamento 

ao Congresso Nacional;  

VII- prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, as contas relativas ao exercício 

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

VIII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na 

forma da lei;  

IX - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição;  

X - acompanhar os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, com a 

colaboração dos Ministros de Estado;  

XI - prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei;  

XII- convocar e presidir o Conselho de Ministros;  

XIII - comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nacional, ou as suas 

Comissões, quando convocado, ou requerer data para seu comparecimento;  

XIV- acumular, eventualmente, qualquer Ministério;  

XV - integrar o Conselho da República;  

XVI- decretar o estado de calamidade, submetendo as razões ao Congresso 

Nacional;  

XVII - enviar mensagem ao Congresso Nacional, ou a qualquer de suas Casas; 

XVIII - solicitar ao Presidente da República a decretação de intervenção federal e 

do estado de sítio;  

XIX- exercer outras atribuições previstas nesta Constituição ou que lhe forem 

delegadas pelo Presidente da República.  

§ 1º - O Primeiro-Ministro, sob pena de perda do cargo, não poderá ausentar-se do 

País sem prévia autorização do Congresso Nacional.  

§ 2º - O Primeiro-Ministro deverá comparecer mensalmente ao Congresso Nacional 

para apresentar relatórios sobre a execução do Programa de Governo ou expor 

assunto de relevância para o País. 

 

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

Governo a votação do Substitutivo do Relator.  

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

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

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

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
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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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 162 - Compete ao Presidente da República, na forma e nos limites desta 

Constituição:  

I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e, por proposta deste, os Ministros de 

Estado;  

II - supervisionar os planos de governo e a proposta de orçamento, elaborados pelo 

Conselho de Ministros;  

III - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Superiores, os 

Chefes de missão diplomática de caráter permanente, os Governadores de 

Territórios, os membros do Conselho Monetário Nacional, o Presidente e Diretores 

do Banco do Brasil e o Presidente e Diretores do Banco Central do Brasil;  

IV - nomear, após aprovação pela Câmara dos Deputados, o Procurador Geral da 

República.  

V - nomear os juízes dos Tribunais Federais, o Consultor- Geral da República e o 

Procurador-Geral da União;  

VI - convocar, extraordinariamente, o Congresso Nacional;  

VII- dissolver, ouvido o Conselho da República, a Câmara dos Deputados e 

convocar eleições extraordinárias.  

VIII - iniciar o processo legislativo nos casos previstos nesta Constituição; 

IX - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  

X - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, ou solicitar a sua reconsideração ao 

Congresso Nacional;  

XI - convocar e presidir o Conselho da República e indicar dois de seus membros; 

XII - manter relações com os Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos;  

XIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, firmar acordos, 

empréstimos e obrigações externas, "ad referendum" do Congresso Nacional;  

XIV- declarar guerra, autorizado, ou "ad referendum" do Congresso Nacional, no 

caso de agressão estrangeira, ocorrida no intervalo das sessões legislativas;  

XV - celebrar a paz, autorizado ou "ad referendum" do Congresso Nacional;  

XVI- exercer o comando supremo das Forças Armadas, prover os seus postos de 

oficiais-generais e nomear seus comandantes;  

XVII - decretar, com prévia autorização do Congresso Nacional, total ou 

parcialmente, a mobilização nacional;  

XVIII - autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou comissão de governo 

estrangeiro;  

XIX- proferir mensagem perante o Congresso Nacional por ocasião da abertura da 

Sessão Legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que 

julgar necessárias, devendo na mensagem avaliar a realização, pelo Governo, das 

metas previstas no plano plurianual de investimentos e nos orçamentos da União. 

XX - dirigir mensagem ao Congresso Nacional;  

XXI - decretar, por solicitação do Primeiro-Ministro e ouvido o Conselho da 

República, a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio, 

submetendo-os ao Congresso Nacional;  

XXII - determinar a realização de referendo, ouvido o Conselho da República, sobre 

proposta de emendas constitucionais e projetos de lei que visem a alterar a 

estrutura ou afetar o equilíbrio dos Poderes;  

XXIII - determinar a realização de referendo nos casos previstos nesta Constituição 
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ou que o Congresso Nacional vier a determinar;  

XXIV- conferir condecorações e distinções honoríficas;  

XXV - conceder indulto ou graça;  

XXVI - permitir, com autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras 

aliadas transitem pelo território nacional, ou por motivo de guerra, nele permaneçam 

temporariamente, sempre sob o comando de autoridade brasileira;  

XXVII - presidir o Conselho de Ministros, quando presente as suas reuniões;  

XXVIII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. 

Parágrafo único - O Presidente da República pode delegar ao Primeiro-Ministro as 

atribuições de nomear Governadores de Territórios e conceder indulto ou graça. [...] 

Art. 183 - Compete ao Primeiro-Ministro:  

I - exercer a direção superior da administração federal;  

II - elaborar, sob supervisão do Presidente da República, Programa de Governo e 

apresentá-lo perante a Câmara dos Deputados;  

III- indicar, para a nomeação pelo Presidente da República, os Ministros de Estado 

e solicitar a sua exoneração;  

IV - promover a unidade da ação governamental, elaborar planos e programas 

nacionais e regionais de desenvolvimento, submetendo-os ao Congresso Nacional, 

com a supervisão do Presidente da República;  

V - expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis;  

VI - enviar, com supervisão do Presidente da República, o Projeto da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e a proposta de orçamento ao Congresso Nacional;  

VII- prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, as contas relativas ao exercício 

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

VIII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na 

forma da lei;  

IX - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição;  

X - acompanhar os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, com a 

colaboração dos Ministros de Estado;  

XI - prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei;  

XII- convocar e presidir o Conselho de Ministros;  

XIII - comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nacional, ou as suas 

Comissões, quando convocado, ou requerer data para seu comparecimento;  

XIV- acumular, eventualmente, qualquer Ministério;  

XV - integrar o Conselho da República;  

XVI - enviar mensagem ao Congresso Nacional, ou a qualquer de suas Casas;  

XVII - solicitar ao Presidente da República a decretação de intervenção federal, do 

estado de defesa e do estado de sítio;  

XVIII- exercer outras atribuições previstas nesta Constituição ou que lhe forem 

delegadas pelo Presidente da República.  

§ 1º - O Primeiro-Ministro, sob pena de perda do cargo, não poderá ausentar-se do 

País sem prévia autorização do Congresso Nacional.  

§ 2º - O Primeiro-Ministro deverá comparecer mensalmente ao Congresso Nacional 

para apresentar relatórios sobre a execução do Programa de Governo ou expor 

assunto de relevância para o País. 
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FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 28.  

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

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 158 - Compete ao Presidente da República, na forma e nos limites desta 

Constituição:  

I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e, por proposta deste, os Ministros de 

Estado;  

II - supervisionar os planos de governo e a proposta de orçamento, elaborados pelo 

Conselho de Ministros;  

III - nomear, após aprovação pelo Senado da República, os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Superiores, os 

Chefes de missão diplomática de caráter permanente, os Governadores de 

Territórios, os membros do Conselho Monetário Nacional, o Presidente do Banco do 

Brasil e o Presidente e Diretores do Banco Central do Brasil;  

IV - nomear, após aprovação pela Câmara Federal, o Procurador Geral da 

República;  

V - nomear os juízes dos Tribunais Federais, o Consultor- Geral da República e o 

Procurador-Geral da União;  

VI - convocar, extraordinariamente, o Congresso Nacional;  

VII- dissolver, ouvido o Conselho da República, e nos casos previstos nesta 

Constituição a Câmara Federal e convocar eleições extraordinárias;  

VIII - iniciar o processo legislativo nos casos previstos nesta Constituição;  

IX - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  

X - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, ou solicitar a sua reconsideração ao 

Congresso Nacional;  

XI - convocar e presidir o Conselho da República e indicar dois de seus membros;  

XII - manter relações com os Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos;  

XIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, firmar acordos, 

empréstimos e obrigações externas, "ad referendum" do Congresso Nacional;  

XIV - declarar guerra, autorizado, ou "ad referendum" do Congresso Nacional, no 

caso de agressão estrangeira, ocorrida no intervalo das sessões legislativas;  

XV - celebrar a paz, autorizado ou "ad referendum" do Congresso Nacional;  

XVI - exercer o comando supremo das Forças Armadas, prover os seus postos de 

oficiais-generais e nomear seus comandantes;  

XVII - decretar, com prévia autorização do Congresso Nacional, total ou 

parcialmente, a mobilização nacional;  

XVIII - autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou comissão de governo 

estrangeiro;  

XIX - proferir mensagem perante o Congresso Nacional por ocasião da abertura da 

Sessão Legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que 

julgar necessárias, devendo na mensagem avaliar a realização, pelo Governo, das 

metas previstas no plano plurianual de investimentos e nos orçamentos da União; 

XX - dirigir mensagem ao Congresso Nacional;  

XXI - decretar, por solicitação do Primeiro-Ministro e ouvido o Conselho da 

República, a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio, 

submetendo-os ao Congresso Nacional;  
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XXII - determinar a realização de referendo, ouvido o Conselho da República, sobre 

proposta de emendas constitucionais e projetos de lei que visem a alterar a 

estrutura ou afetar o equilíbrio dos Poderes;  

XXIII - determinar a realização de referendo nos casos previstos nesta Constituição 

ou que o Congresso Nacional vier a determinar;  

XXIV - conferir condecorações e distinções honoríficas;  

XXV - conceder indulto ou graça;  

XXVI - permitir, com autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras 

aliadas transitem pelo território nacional, ou, por motivo de guerra, nele 

permaneçam temporariamente, sempre sob o comando de autoridade brasileira;  

XXVII - presidir o Conselho de Ministros, quando presente as suas reuniões;  

XXVIII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. 

Parágrafo único - O Presidente da República pode delegar ao Primeiro-Ministro as 

atribuições de nomear Governadores de Territórios e conceder indulto ou graça.  

[...] 

Art. 179 - Compete ao Primeiro-Ministro:  

I - exercer a direção superior da administração federal;  

II - elaborar, sob supervisão do Presidente da República, o Programa de Governo, e 

apresentá-lo perante o Congresso Nacional;  

III - indicar, para a nomeação pelo Presidente da República, os Ministros de Estado 

e solicitar exoneração deles;  

IV - promover a unidade da ação governamental, elaborar planos e programas 

nacionais e regionais de desenvolvimento, submetendo-os ao Congresso Nacional, 

com a supervisão do Presidente da República;  

V - expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis;  

VI - enviar, com supervisão do Presidente da República, o Projeto da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e a proposta de orçamento ao Congresso Nacional;  

VII - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, as contas relativas ao exercício 

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

VIII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na 

forma da lei;  

IX - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição;  

X - acompanhar os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, com a 

colaboração dos Ministros de Estado;  

XI - prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei;  

XII- convocar e presidir o Conselho de Ministros;  

XIII - comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nacional, ou as suas 

Comissões, quando convocado, ou requerer data para seu comparecimento;  

XIV - acumular, eventualmente, qualquer Ministério;  

XV - integrar o Conselho da República;  

XVI - enviar mensagem ao Congresso Nacional, ou a qualquer de suas Casas;  

XVII - solicitar ao Presidente da República a decretação de intervenção federal, do 

estado de defesa e do estado de sítio;  

XVIII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição ou que lhe forem 

delegadas pelo Presidente da República.  

§ 1º - O Primeiro-Ministro, sob pena de perda do cargo, não poderá ausentar-se do 

País sem prévia autorização do Congresso Nacional.  
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§ 2º - O Primeiro-Ministro deverá comparecer mensalmente ao Congresso Nacional 

para apresentar relatórios sobre a execução do Programa de Governo ou expor 

assunto de relevância para o País. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 130.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 115 - Compete ao Presidente da República, na forma e nos limites desta 

Constituição:  

I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e, por proposta deste, os Ministros de 

Estado;  

II - nomear, após aprovação pelo Senado da República, os ministros do Supremo 

Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Superiores, os 

Chefes de missão diplomática de caráter permanente, os Governadores de 

Territórios, o Procurador- Geral da República, o Presidente e os Diretores do Banco 

Central;  

III - nomear os juízes dos Tribunais Federais e o Procurador-Geral da União;  

IV - convocar extraordinariamente o Congresso Nacional;  

V - dissolver, ouvido o Conselho da República e nos casos previstos nesta 

Constituição, a Câmara Federal e convocar eleições extraordinárias;  

VI - iniciar o processo legislativo conforme previsto nesta Constituição;  

VII - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  

VIII - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, ou solicitar a sua reconsideração ao 

Congresso Nacional;  

IX - convocar e presidir o Conselho da República e indicar dois de seus membros;  

X - manter relações com os Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos;  

XI - convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional;  

XII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, referendado pelo 

Congresso Nacional;  

XIII - firmar acordos, empréstimos e obrigações externas, com autorização prévia 

do Senado da República;  

XIV - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso 

Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões 

legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a 

mobilização nacional;  

XV - celebrar a paz, autorizado ou após referendo do Congresso Nacional;  

XVI - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear seus comandantes 

e prover seus postos de oficiais-generais;  

XVII - autorizar brasileiro a aceitar pensão, emprego ou comissão de governo 

estrangeiro;  

XVIII - dirigir mensagem ao Congresso Nacional no início de Legislatura;  

XIX - decretar, por solicitação do Primeiro-Ministro e ouvido o Conselho da 

República, a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio, 

submetendo-os ao Congresso Nacional;  

XX - determinar, ouvido o Conselho da República, a realização de referendo sobre 

proposta de emenda constitucional e projeto de lei que visem a alterar a estrutura 

ou afetar o equilíbrio dos Poderes;  
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XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;  

XXII - conceder indulto ou graça;  

XXIII - permitir, com autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras 

aliadas transitem pelo território nacional, ou, por motivo de guerra, nele 

permaneçam temporariamente, sempre sob o comando de autoridade brasileira; 

 XXIV - presidir quando presente reunião do Conselho de Ministros;  

XXV - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.  

Parágrafo único - O Presidente da República pode delegar ao Primeiro-Ministro as 

suas atribuições. 

[...] 

Art. 130 - Compete ao Primeiro-Ministro:  

I - exercer a direção superior da administração federal;  

II - elaborar o programa de governo e submetê-lo à aprovação da Câmara Federal; 

III - indicar, para a nomeação pelo Presidente da República, os Ministros de Estado 

e solicitar sua exoneração;  

IV - promover a unidade da ação governamental, elaborar planos e programas 

nacionais e regionais de desenvolvimento, submetendo-os ao Congresso Nacional;  

V - expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis;  

VI - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual de investimentos, o projeto da 

lei de diretrizes orçamentárias e as propostas dos orçamentos, previstos nesta 

Constituição; 

VII - prestar contas, anualmente, ao Congresso Nacional até sessenta dias após a 

abertura da sessão legislativa;  

VIII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na 

forma da lei;  

IX - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição;  

X - acompanhar os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, com a 

colaboração dos Ministros de Estado;  

XI - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;  

XII - conceder, autorizar, permitir ou renovar serviços de radiodifusão e de televisão.  

XIII - convocar e presidir o Conselho de Ministros;  

XIV - comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nacional, ou às suas 

comissões, quando convocado, ou requerer data para seu comparecimento;  

XV - acumular, eventualmente, qualquer Ministério;  

XVI - integrar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;  

XVII - enviar mensagem ao Congresso Nacional ou a qualquer de suas Casas;  

XVIII - proferir mensagem perante o Congresso Nacional por ocasião de abertura 

da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que 

julgar necessárias, devendo avaliar a realização, pelo Governo, das metas previstas 

no plano plurianual de investimentos e nos orçamentos da União;  

XIX - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição ou que lhe forem 

delegadas pelo Presidente da República;  

Parágrafo único - O Primeiro-Ministro deverá comparecer mensalmente ao 

Congresso Nacional para apresentar relatório sobre a execução do programa de 

governo ou expor assunto de relevância para o País. 
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FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 153.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 91 - Compete ao Presidente da República:  

I - nomear e demitir o Primeiro-Ministro e, por proposta deste, os Ministros de 

Estado;  

II - nomear, após aprovação pelo Senado da República, os ministros do Supremo 

Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Superiores, os 

chefes de missão diplomática de caráter permanente, os governadores de 

Territórios, o Procurador- Geral da República, o Presidente e os diretores do Banco 

Central do Brasil;  

III - nomear os juízes dos Tribunais Federais e o Procurador-Geral da União;  

IV - convocar extraordinariamente o Congresso Nacional;  

V - dissolver, ouvido o Conselho da República, nos casos previstos nesta 

Constituição, a Câmara Federal e convocar eleições extraordinárias;  

VI - iniciar o processo legislativo conforme previsto nesta Constituição;  

VII - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  

VIII - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente;  

IX - convocar e presidir o Conselho da República e indicar dois de seus membros; X 

- manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos;  

XI - convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional;  

XII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, "ad referendum" do 

Congresso Nacional;  

XIII - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso 

Nacional ou "ad referendum" dele, quando ocorrida no intervalo das sessões 

legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a 

mobilização nacional, e celebrar a paz;  

XIV - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os seus 

comandantes e prover os postos de oficiais-generais;  

XV - autorizar brasileiro a aceitar pensão, emprego ou comissão de governo 

estrangeiro;  

XVI - dirigir mensagem ao Congresso Nacional no início de legislatura;  

XVII - decretar o estado de defesa, por solicitação do Primeiro-Ministro, ouvido o 

Conselho de Defesa Nacional e submetendo- o ao Congresso Nacional;  

XVIII - solicitar ao Congresso Nacional, ouvido o Conselho de Defesa Nacional, 

autorização para decretação do estado de sítio;  

XIX - decretar, ouvido o Conselho de Defesa Nacional, a intervenção federal, nos 

termos desta Constituição.  

XX - determinar, ouvido o Conselho da República, a realização de referendo sobre 

proposta de emenda constitucional e projeto de lei;  

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;  

XXII - conceder indulto ou graça;  

XXIII - permitir, com autorização do Congresso Nacional, ressalvados os casos 

previstos em lei complementar, que forças estrangeiras aliadas transitem pelo 

território nacional, ou nele permaneçam temporariamente;  

XXIV - presidir, quando presente, reunião do Conselho de Ministros;  

XV - exercer a direção da política de guerra e a escolha dos comandantes-chefes; 

XVI - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.  
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§ 1º - É facultado ao Presidente da República comparecer ao Congresso Nacional 

para o anúncio de medidas administrativas importantes ou para manifestações 

políticas relevantes.  

§ 2º - O Presidente da República poderá delegar atribuições ao Primeiro-Ministro. 

[...] 

Art. 104 - Compete ao Primeiro-Ministro:  

I - exercer a direção superior da administração federal;  

II - elaborar o programa de governo e submetê-lo à aprovação da Câmara Federal; 

III - indicar, para a nomeação pelo Presidente da República, os Ministros de Estado 

e solicitar sua exoneração;  

IV - promover a unidade da ação governamental, elaborar planos e programas 

nacionais e regionais de desenvolvimento, submetendo-os ao Congresso Nacional; 

V - expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis;  

VI - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual de investimentos, o projeto da 

lei de diretrizes orçamentárias e as propostas dos orçamentos, previstos nesta 

Constituição;  

VII - prestar contas, anualmente, ao Congresso Nacional até sessenta dias após a 

abertura da sessão legislativa;  

VIII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na 

forma da lei;  

IX - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição;  

X - acompanhar os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, com a 

colaboração dos Ministros de Estado;  

XI - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;  

XII - conceder, autorizar, permitir ou renovar serviços de radiodifusão e de televisão.  

XIII - convocar e presidir o Conselho de Ministros;  

XIV - comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nacional ou às suas 

comissões, quando convocado, ou requerer data para seu comparecimento;  

XV - acumular, eventualmente, qualquer Ministério;  

XVI - integrar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;  

XVII - enviar mensagem ao Congresso Nacional ou a qualquer de suas Casas; XVIII 

- apresentar mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da abertura de sessão 

legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar 

necessárias, devendo avaliar a realização, pelo Governo, das metas previstas no 

plano plurianual de investimentos e nos orçamentos da União;  

XIX - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição ou que lhe forem 

delegadas pelo Presidente da República.  

Parágrafo único - O Primeiro-Ministro deverá comparecer mensalmente ao 

Congresso Nacional, para apresentar relatório sobre a execução do programa de 

governo ou expor assunto de relevância para o País. 

 

Destaque(s) apresentado(s)  

- nº 7328/87, referente à emenda 26907.  

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

27/01/1988, a partir da p. 1741.  

- nº 3366/87, referente à emenda 25542.  

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

27/01/1988, a partir da p. 1756.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 24  

 

- nº 5405/87, referente à emenda 33038.  

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

27/01/1988, a partir da p. 1765.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 95. Compete ao Presidente da República, na forma e nos limites desta 

Constituição:  

I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e, por proposta deste, os Ministros de 

Estado;  

II - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo 

Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os chefes de missão diplomática de 

caráter permanente, os governadores de Territórios, o Procurador-Geral da 

República, o presidente e os diretores do Banco Central;  

III - nomear, observado o disposto no artigo 87, os ministros do Tribunal de Contas 

da União;  

IV - nomear os juízes dos Tribunais Federais e o Procurador- Geral da União;  

V - convocar extraordinariamente o Congresso Nacional;  

VI - dissolver, ouvido o Conselho da República, nos casos previstos nesta 

Constituição, a Câmara dos Deputados e convocar eleições extraordinárias;  

VII - iniciar o processo legislativo conforme previsto nesta Constituição;  

VIII - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  

IX - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, ou solicitar a sua reconsideração ao 

Congresso Nacional;  

X - convocar e presidir o Conselho da República e indicar dois de seus membros; XI 

- manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos;  

XII - convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional;  

XIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, com o referendo do 

Congresso Nacional;  

XIV - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso 

Nacional ou com o seu referendo, quando ocorrida no intervalo das sessões 

legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a 

mobilização nacional;  

XV - celebrar a paz, com autorização ou referendo do Congresso Nacional;  

XVI - permitir, com autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras 

aliadas transitem pelo território nacional ou, por motivo de guerra, nele 

permaneçam temporariamente, sempre sob o comando de autoridade brasileira; 

XVII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear seus 

comandantes e prover os postos de oficiais-generais;  

XVIII - autorizar brasileiro a aceitar pensão, emprego ou comissão de governo 

estrangeiro;  

XIX - proferir mensagem perante o Congresso Nacional por ocasião da abertura da 

sessão legislativa;  

XX - enviar mensagem ao Congresso Nacional, ou a qualquer de suas Casas;  

XXI - decretar o estado de defesa, por solicitação do Primeiro-Ministro, ouvidos o 

Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, e submetê-lo ao 

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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Congresso Nacional;  

XXII - solicitar ao Congresso Nacional, ouvidos o Conselho da República e o 

Conselho de Defesa Nacional, autorização para decretar o estado de sítio;  

XXIII - decretar, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa 

Nacional, a intervenção federal, nos termos desta Constituição;  

XXIV - conferir condecorações e distinções honoríficas;  

XXV - conceder indulto ou graça;  

XXVI - exercer a direção da política de guerra e a escolha dos comandantes-

chefes;  

XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.  

§ 1º É facultado ao Presidente da República comparecer ao Congresso Nacional 

para o anúncio de medidas administrativas importantes ou para manifestações 

políticas relevantes.  

§ 2º O Presidente da República poderá delegar atribuições ao Primeiro-Ministro. 

[...] 

Art. 108. Compete ao Primeiro-Ministro:  

I - exercer a direção superior da administração federal;  

II - elaborar o programa de governo e submetê-lo à aprovação da Câmara dos 

Deputados;  

III - indicar, para a nomeação pelo Presidente da República, os Ministros de Estado 

e solicitar sua exoneração;  

IV - promover a unidade da ação governamental, elaborar planos e programas 

nacionais e regionais de desenvolvimento, submetendo-os ao Congresso Nacional; 

V - expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis;  

VI - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto da lei de diretrizes 

orçamentárias e as propostas dos orçamentos;  

VII - prestar contas, anualmente, ao Congresso Nacional até sessenta dias após a 

abertura da sessão legislativa;  

VIII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na 

forma da lei;  

IX - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição;  

X - acompanhar os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, com a 

colaboração dos Ministros de Estado;  

XI - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;  

XII - conceder, autorizar, permitir ou renovar serviços de radiodifusão e de 

televisão;  

XIII - convocar e presidir o Conselho de Ministros;  

XIV - comparecer regularmente ao Congresso Nacional ou a suas Casas, e 

participar das respectivas sessões, na forma regimental;  

XV - acumular, eventualmente, qualquer Ministério;  

XVI - integrar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;  

XVII - enviar mensagem ao Congresso Nacional ou a qualquer de suas Casas; 

XVIII - apresentar mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da abertura de 

sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que 

julgar necessárias, devendo avaliar a realização, pelo Governo, das metas previstas 

no plano plurianual de investimentos e nos orçamentos da União;  

XIX - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição ou que lhe forem 

delegadas pelo Presidente da República.  
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Parágrafo único. O Primeiro-Ministro deverá comparecer mensalmente ao 

Congresso Nacional, para apresentar relatório sobre a execução do programa de 

governo ou expor assunto de relevância para o País. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 9. 

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

 

Para o Capítulo II – Do Poder Executivo, foi aprovada a emenda coletiva nº 01830, 

(Emenda Humberto Lucena). A discussão e votação da matéria foi publicada no 

Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/3/1988, a partir da p. 8733. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/3/1988, a partir da p. 

8733. 

Requerimento de fusão de emendas 00284 e 00653.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/3/1988, a partir da p. 

8791. 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 5/4/1988, a partir da p. 

8941. 

 

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

2º) 

Art. 86. Compete privativamente ao Presidente da República:  

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;  

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da 

administração federal;  

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;  

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos 

para sua fiel execução;  

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;  

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na 

forma da lei;  

VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos;  

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do 

Congresso Nacional;  

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;  

X - decretar e executar a intervenção federal;  

XI - autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou comissão de governo 

estrangeiro;  

XII - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da 

abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as 

providências que julgar necessárias;  

XIII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos 

instituídos em lei;  

XIV - exercer o comando supremo das Forças Armadas, promover os oficiais-

generais das três armas e nomear os seus comandantes;  

XV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o 

Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central do 

Brasil e outros servidores, quando determinado em lei;  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/211anc23mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/212anc24mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/218anc05abr1988.pdf
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XVI - nomear, observado o disposto no art. 75, os Ministros do Tribunal de Contas 

da União;  

XVII - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o 

Procurador-Geral da União;  

XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa 

Nacional;  

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso 

Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões 

legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a 

mobilização nacional;  

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;  

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;  

XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual de investimentos, o projeto 

de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamentos previstos nesta 

Constituição;  

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após 

a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;  

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; 

XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos desta Constituição; 

XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.  

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições 

mencionadas nos incisos VI, XIII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado ou 

ao Procurador-Geral da República e da União, que observarão os limites traçados 

nas respectivas delegações. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 9.  

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

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:  

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;  

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da 

administração federal;  

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;  

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos 

para sua fiel execução;  

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;  

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na 

forma da lei;  

VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos;  

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do 

Congresso Nacional;  

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;  

X - decretar e executar a intervenção federal;  

XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da 

abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as 
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providências que julgar necessárias;  

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos 

instituídos em lei;  

XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, promover seus oficiais-

generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;  

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o 

Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e 

outros servidores, quando determinado em lei;  

XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas 

da União;  

XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o 

Advogado-Geral da União;  

XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;  

XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa 

Nacional;  

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso 

Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões 

legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a 

mobilização nacional;  

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;  

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;  

XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual de investimentos, o projeto 

de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta 

Constituição;  

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após 

a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;  

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;  

XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;  

XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.  

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições 

mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao 

Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os 

limites traçados nas respectivas delegações. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi discutido novo texto para o art. 84.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, a partir da p. 17. 

 

FASE X – Projeto D Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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– redação final I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;  

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da 

administração federal;  

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição;  

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 

regulamentos para sua fiel execução;  

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;  

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na 

forma da lei;  

VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos;  

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do 

Congresso Nacional;  

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;  

X - decretar e executar a intervenção federal;  

XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da 

abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as 

providências que julgar necessárias;  

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos 

instituídos em lei;  

XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, promover seus oficiais-

generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;  

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o 

Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e 

outros servidores, quando determinado em lei;  

XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas 

da União;  

XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o 

Advogado-Geral da União;  

XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;  

XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa 

Nacional;  

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso 

Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões 

legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a 

mobilização nacional;  

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;  

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;  

XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;  

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após 

a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;  

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;  

XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;  

XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.  
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Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições 

mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao 

Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão 

os limites traçados nas respectivas delegações. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

inciso IV do art. 84. 

Consulte quadro comparativo das propostas de redação, fl. 75. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE2 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00005 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 11 o seguinte item:  
XX. O Presidente da República desliga-se automaticamente do partido a que pertencer. 
Justificativa: 
É o mínimo que se pode exigir de um Presidente de uma República. Já que ele não chega ao poder, 
descompromissado como um monarca hereditário, tem de desligar-se de compromissos partidários. 
Na República Federal da Alemanha e em Portugal, por exemplo, embora não haja esta exigência 
constitucional, estabeleceu-se a referida praxe, como se viu nos casos recentes dos Presidentes 
Richard von Weizsacker e Mário Soares, amplamente noticiados pela imprensa inclusive no Brasil. 
   
   EMENDA:00010 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Item I do artigo 11:  
Nomear o primeiro-ministro, em mensagem ao  
Congresso Nacional, que o referendará, por maioria  
absoluta, em votação secreta;  
II a) - caso o Congresso Nacional não o  

                                                      
2 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/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
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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referende, o Presidente da República enviará  
proposta de outro nome dentro do prazo máximo de  
15 (quinze) dias;  
II b) - caso, de novo, o Congresso Nacional  
não o referende, o Presidente da República enviará  
uma lista quíntupla ao Congresso Nacional, que  
escolherá, dentre os indicados, o primeiro-  
ministro, sempre por maioria absoluta, em votação secreta;  
II c) - se, enfim, após mais 30 (trinta) dias  
o Congresso Nacional não o referendar, o  
Presidente da República marcará novas eleições a  
realizar-se dentro de 60 (sessenta) dias,  
permanecendo o Congresso Nacional no pleno  
exercício das suas atribuições. 
Justificativa: 
A antecipação de eleições, mesmo após sua recente realização, tem sido uma possibilidade de 
reconhecida eficácia, tanto nos países parlamentaristas puros quanto nos mistos, no sentido de 
favorecer acordos acima das paixões partidárias. Sem a referida alternativa/advertência, elas podem 
tudo conturbar. 
   
   EMENDA:00011 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Ficam eliminados os itens IX e XI do art. 11  
(respectivamente: "sancionar, promulgar e fazer  
publicar as leis" e "vetar projeto de lei, parcial  
ou totalmente, ou solicitar a reconsideração do  
Congresso Nacional"). 
Justificativa: 
Trata-se de péssimo método de divisão de poderes, mesmo num parlamentarismo misto, e não existe 
também em parte nenhuma do mundo. Extravagância jurídica, reminiscência da Emenda nº 4 de 
1961 por exigência do então Presidente João Goulart, que por isto conseguiu liquidar por dentro o 
parlamentarismo, imobilizando-o e atraindo contra ele um plebiscito manipulado. Insistir neste 
caminho significa reincidir num passado recente e de desastrosos resultados. 
   
   EMENDA:00014 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao item XVI do art. 31 da Seção V do  
anteprojeto do Poder Executivo a seguinte redação:  
"Art. ......................................  
XVI - comparecer ao Congresso Nacional uma  
vez por mês e, perante o Senado Federal e a Câmara  
dos Deputados, em Plenário ou nas Comissões,  
quando convocado nos termos desta Constituição ou  
requerer dia para seu comparecimento.  
.................................................. 
Justificativa: 
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Consagrado em todas as democracias parlamentaristas, o comparecimento do Primeiro-Ministro 
torna-se necessário ao acompanhamento fiel das ações do Governo. 
A presente Emenda pretende que tal comparecimento seja compulsório e mensal. 
   
   EMENDA:00015 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao item XIV do artigo 11, da Seção 11  
do Anteprojeto "Do Poder Executivo", a seguinte redação:  
"Art. 11  .................................... 
............................................. 
XIV - nomear os Governadores dos Territórios,  
após aprovação do Senado Federal; ." 
Justificativa: 
O Senado Federal é a Casa Legislativa representante dos Estados-Membros na Federação, devendo, 
portanto, ser consultado, sempre que haja envolvimento dos interesses nacionais. 
De especial relevância para o interesse nacional é a indicação dos responsáveis pela administração 
dos Territórios Federais. Por essa razão, ao Senado, como representante das foças estaduais, deve 
ser cometida a tarefa de aprovar ou rejeitar as referidas indicações, como suporte à sua nomeação. 
   
   EMENDA:00023 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do art. 11, da Seção II "do  
Anteprojeto "Do Poder Executivo" a seguinte redação:  
"Art. 11. ..................................  
............................................  
IV - nomear, após aprovação do Senado Federal  
os ministros do Supremo Tribunal Federal, do  
Tribunal de Contas da União, dos Tribunais  
Superiores, o Procurador-Geral da República, os  
Chefes de missão diplomática de caráter  
permanente, o Presidente e os Diretores do Banco  
Central do Brasil, os membros do Conselho  
Monetário Nacional e o Presidente e os Diretores  
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social." 
Justificativa: 
O anteprojeto em análise se refere apenas à indicação dos diretores do Banco Central do Brasil, mas 
não à de seu presidente, como devendo passar pela aprovação do Senado Federal. A presente 
Emenda visa a reparar essa lacuna. Por sua vez, dada a relevância de tais cargos no processo de 
desenvolvimento do País, pelo estabelecimento de políticas que afetam consideravelmente a 
economia e a sociedade, também os membros do Conselho Monetário Nacional e do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico Social merecem ser respaldados pelo Senado da República, por sua 
aprovação, como forma não só de apoiamento, a seus membros, mas de convalidação de suas 
políticas. 
   
   EMENDA:00034 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 11  
Redija-se assim:  
I - nomear o Presidente do Conselho de  
Ministros e, por indicação deste, os demais  
Ministros de Estado, e exonerá-los nas hipóteses  
mencionadas nesta Constituição." 
Justificativa: 
O texto impugnado torna o Primeiro Ministro demissível ad nutum pelo Presidente da República, o 
que se explica pela posição de intermediário da autoridade do Presidente da República (art. 1º do 
Projeto). 
   
   EMENDA:00039 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 11, VII  
Redija-se assim:  
- dissolver a Câmara dos Deputados e convocar eleições suplementares. 
Justificativa: 
Não há necessidade da criação de mais um Conselho, o da República, meramente consultivo e 
viveiro de novos burocratas. Em consequência da aprovação desta Emenda devem ser riscadas do 
Projeto as demais referências ao imaginado Conselho da República, inclusive toda a Seção VIII. 
Também não será necessária qualquer determinação (que, aliás, o Projeto corretamente não faz) a 
que a dissolução se fará nos termos da Constituição, porque seria afirmar o óbvio. 
   
   EMENDA:00040 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Artigo 11, X  
Cancelar. 
Justificativa: 
Não há razão, igualmente, para a criação do Conselho Constitucional, com toda sua arquitetura 
burocrática, para que eventualmente opine apenas sobre a constitucionalidade de alguns projetos 
antes da sanção ou do veto presidencial. Tratando-se de projetos (já que se refere a “leis, antes de 
sua promulgação”, art. 50), as arguições de inconstitucionalidade devem ser examinadas pelas 
Comissões de Constituição e Justiça e pelos Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. E a arguição de inconstitucionalidade da lei deve ser apreciada pelo Supremo Tribunal, 
ampliando-se e regulamentando melhor a intervenção do Procurador Geral da República. Em 
consequência da aprovação desta Emenda, devem ser canceladas todas as referências ao Conselho 
Constitucional, inclusive a Seção IX. 
   
   EMENDA:00041 APROVADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 34  

 

Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Redija-se assim o art. 11, XXIII:  
" - ler mensagem perante o Congresso Nacional, etc. 
Justificativa: 
No sistema parlamentarista o Presidente lê sua mensagem perante o Congresso Nacional não a 
envia. É, nas monarquias, a célebre “Fala do Trono”. Eu próprio assisti, em 1959, os então 
Presidentes do Peru e do Chile (de sistemas presidencialistas, o primeiro com algumas práticas 
parlamentaristas) lerem suas mensagens. De qualquer forma, a instalação da sessão legislativa 
requer a solenidade da reunião dos três Poderes, na casa onde trabalham os representantes do 
povo. 
   
   EMENDA:00064 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 art. 11:  
"Art. 11. Compete privativamente ao  
Presidente da República:  
I - exercer, com o auxílio dos Ministros de  
Estado, a direção da superior administração federal;  
II - iniciar, na esfera da sua competência, o  
processo legislativo;  
III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  
IV - vetar projetos de lei;  
V - dispor sobre a estruturação, atribuições  
e funcionamento da administração federal;  
VI - nomear, após aprovação do Congresso  
Nacional, em sessão conjunta, os Ministros de  
Estado e os governadores dos Territórios;  
VII - nomear, após aprovação do Senado  
Federal, os Ministros do Tribunal de Contas da  
União, o Procurador-Geral da República, os chefes  
de missão diplomática de caráter permanente e os  
diretores do Banco Central do Brasil;  
VIII - manter relações com Estados estrangeiros;  
IX - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais ad referendum do Congresso Nacional;  
X - declarar guerra, depois de autorizado  
pelo Congresso Nacional, ou, sem prévia  
autorização, no caso de agressão estrangeira  
ocorrida no intervalo das sessões legislativas;  
XI - fazer a paz, com autorização ou ad  
referendum do Congresso Nacional;  
XII - exercer o comando supremo das Forças  
Armadas;  
XIII - decretar e executar a intervenção  
federal nos casos e na forma previstos em lei;  
XIV - enviar proposta de orçamento ao  
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Congresso Nacional;  
XV - prestar anualmente ao Congresso  
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura  
da sessão legislativa, as contas relativas ao ano anterior;  
XVI - remeter mensagem ao Congresso Nacional  
por ocasião da abertura da sessão legislativa,  
expondo a situação do País;  
XVII - permitir, ad referendum do Congresso  
Nacional, nos casos previstos em lei complementar,  
que forças estrangeiras aliadas transitem pelo  
território nacional ou nele operem  
temporariamente, sob o comando de autoridades  
brasileiras, sendo vedada a concessão de bases;  
XVIII - outorgar condecorações honoríficas.  
Parágrafo único. O Procurador-Geral da  
República, nomeado na forma do inciso VII, é o  
chefe da Advocacia da União, cujos membros,  
denominados Advogados da União, exercem a  
Advocacia Contenciosa e a Advocacia Consultiva, na  
forma da lei." 
Justificativa: 
A presente emenda é substitutiva. Com ela pretendemos a manutenção do regime presidencialista 
atual com algumas alterações. Entre as alterações podemos citar: a aprovação dos Ministros de 
Estado pelo Congresso Nacional, antes de serem nomeados pelo Presidente da República, bem 
como, em idênticas condições, a nomeação do governador do Distrito Federal que pretendemos seja 
escolhido em eleição direta; entre outras conclusões que fizemos, por não serem dispositivos 
adequados ao regime democrático, vale citar, ainda, a já tradicional competência para conceder 
indulto e comutar penas o que, em outro capítulo, estamos atribuindo aos governadores dos Estados 
e do Distrito Federal. 
   
   EMENDA:00065 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 substitutiva ao art. 11:  
"Art. 11. Compete privativamente ao  
Presidente da República:  
I - exercer, com o auxílio dos Ministros de  
Estado, a direção superior da administração federal;  
II - iniciar, na esfera de sua competência, o  
processo legislativo;  
III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  
IV - vetar projetos de lei;  
V - dispor sobre a estruturação, atribuições  
e funcionamento dos órgãos da administração federal;  
VI - nomear, após aprovação do Congresso  
Nacional, os Ministros de Estado e os Governadores  
dos Territórios;  
VII - manter relações com Estados estrangeiros;  
VIII - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais ad referendum do Congresso Nacional;  
IX - declarar guerra, depois de autorizado  
pelo Congresso Nacional, ou, sem prévia  
autorização, no caso de agressão estrangeira  
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ocorrida no intervalo das sessões legislativas;  
X - fazer a paz, com autorização ou ad  
referendum do Congresso Nacional;  
XI - exercer o comando supremo das Forças Armadas;  
XII - decretar e executar a intervenção  
federal nos casos e na forma previstos em lei;  
XIII - enviar proposta de orçamento ao  
Congresso Nacional;  
XIV - prestar anualmente ao Congresso  
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura  
da sessão legislativa, as contas relativas ao ano anterior;  
XV - remeter mensagem ao Congresso Nacional  
por ocasião da abertura da sessão legislativa,  
expondo a situação do País;  
XVI - permitir, ad referendum do Congresso  
Nacional, nos casos previstos em lei complementar,  
que forças estrangeiras aliadas transitem pelo  
território nacional ou nele operem  
temporariamente, sob o comando de autoridades  
brasileiras, sendo vedada a concessão de bases;  
XVII - outorgar condecorações honoríficas." 
Justificativa: 
A presente emenda é substitutiva. Com ela pretendemos a manutenção do regime presidencialista 
atual com algumas alterações. Entre as alterações podemos citar: a aprovação dos Ministros de 
Estado pelo Congresso Nacional, antes de serem nomeados pelo Presidente da República, bem 
como, em idênticas condições, a nomeação dos governadores dos Territórios, excluindo de sua 
competência a nomeação do governador do Distrito Federal que pretendemos seja escolhido em 
eleição direta; entre outras conclusões que fizemos, por não serem dispositivos adequados ao regime 
democrático, vale citar, ainda, a já tradicional competência para conceder indulto e comutar penas o 
que, em outro capítulo, estamos atribuindo aos governadores dos Estados e do Distrito Federal. 
   
   EMENDA:00070 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LEUR LOMANTO (PFL/BA) 
Texto:   
   Os incisos I e XIV do Art. 11 do Anteprojeto  
passa a ter as seguintes redações:  
"I - Nomear o Primeiro-Ministro e os  
Ministros de Estado;"  
"XIV - Nomear os  
Governadores de Territórios, consultado o  
Congresso Nacional"; 
Justificativa: 
Nossa emenda objetiva adequar o anteprojeto ao regime parlamentarista de Governo, no qual não 
cabem os excessivos poderes conferidos ao Presidente da República pelo relator. 
Em relação ao inciso I ao Art. 11, retiramos o poder do Presidente da República de exonerar o 
Primeiro-Ministro. As razões são óbvias: O Primeiro-Ministro, no regime parlamentarista, deve ser um 
membro do Congresso Nacional. Não podemos submeter o Congresso Nacional ao Presidente da 
República. 
No inciso XIV, ainda dentro do objetivo de adequação do texto ao regime parlamentarista, 
defendemos que a nomeação de governadores dos Territórios seja objeto de consulta ao Congresso 
Nacional. 
   
   EMENDA:00073 REJEITADA 
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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:   
   LEUR LOMANTO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 11, inciso VII, a seguinte redação:  
"VII - dissolver, ouvido o Conselho da  
República, o Congresso Nacional, e convocar  
eleições extraordinárias." 
Justificativa: 
O anteprojeto torna dissolúvel apenas a Câmara dos Deputados, como se não tivéssemos um 
sistema bicameral. Nossa emenda estende a dissolubilidade também ao Senado Federal, posto que, 
no regime parlamentarista, é fundamental a igualdade de tratamento às duas Câmaras. 
   
   EMENDA:00080 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se no inciso XXVI do art. 11 a expressão "ou afetem o equilíbrio." 
Justificativa: 
Não cabe a rigor nem mesmo a previsão de Projetos que alterem a estrutura dos poderes, porque se 
isso ocorrer, será inconstitucional. Admitindo, porém, que o Nobre Relator tenha entrevisto alguma 
razão suficiente para prever a hipótese, queremos eliminar pelo menos a expressão “afetem o 
equilíbrio”, porque isto nos parece mais grave, na medida em que é demasiado ampla, podendo dar 
margem a interpretações extremamente flexíveis. 
De reto, quanto a este mesmo inciso vale lembrar que não está claro se o que se pretende é 
realmente um “referendum” ou um “plebiscito”. 
Como se fala em “Propostas de Emendas” e “Projetos de Lei”, é de acreditar-se que se pensa em 
consultar a população antes da aprovação. Mas, já que se usa o termo “referendum”, conclui-se que 
a consulta se dá após a aprovação da emenda ou da lei e antes da sanção. Fica a indagação, e a 
certeza de que o nobre relator resolverá da melhor maneira. 
   
   EMENDA:00083 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprimam-se no art. 11 os incisos II, III, VIII, XI. 
Justificativa: 
Trata-se de atribuições que não cabem para o Presidente em um governo de tipo parlamentarista. Se 
ele aprecia e aprova o plano de governo e o orçamento, de duas uma, ou faz em caráter meramente 
formal ou de fato se compromete com uma determinada linha de governo e, portanto, com o governo. 
A eventual reprovação ou recusa o atinge e com isto frustra-se toda a lógica do sistema. Parece-nos 
que a supressão destes itens é essencial, desde que se tenha admitido a preliminar de que o 
Presidente não é integrante do governo, conforme emendas anteriores da nossa autoria. 
Quanto ao inciso 8º, também não cabe ao Presidente a iniciativa do processo legislativo, até porque 
nada deve haver na esfera de sua competência que exija lei. 
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No que se refere ao inciso 11, parece claro que o poder de veto representa o confronto, que não se 
coaduna com a figura do Presidente perante o parlamento. No máximo poder-se-ia admitir o pedido 
de reconsideração que é o sentido da Constituição Portuguesa. 
  
   EMENDA:00084 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se no inciso I do art. 11 a expressão "exonerar". 
Justificativa: 
Não tem cabimento, em regime parlamentarista, a exoneração do 1º Ministro e dos Ministros pelo 
Presidente da República.  
  
   EMENDA:00091 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Procedam-se em diversos incisos do art. 31 as  
adaptações decorrentes das alterações propostas às  
competências do Presidente da República, que se  
refletem nas do 1o. Ministro. 
Justificativa: 
As mesmas já expendidas nas alterações referidas. 
   
   EMENDA:00104 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Ao art. 11, procede-se às seguintes modificações:  
Dê-se nova redação aos seguintes incisos:  
I - Nomear e exonerar os Ministros de Estado;  
II - Exercer, com o auxílio dos Ministros de  
Estado, a direção superior da Administração federal;  
III - Apresentar plano de governo ao  
Congresso Nacional;  
IV - Nomear os Ministros dos Tribunais  
Superiores de Justiça e do Supremo Tribunal  
Constitucional, na forma prevista na Constituição;  
VIII - Iniciar o processo legislativo, na  
esfera de sua competência;  
XVI - Celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, firmar acordos, empréstimos e  
obrigações externas, depois de aprovados pelo  
Congresso Nacional;  
XXVI - Determinar a realização de referendo,  
ouvido o Conselho da República sobre matéria  
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legislativa e constitucional;  
VII - Expedir decretos e regulamentos para a  
fiel execução das leis;  
X - Enviar proposta de orçamento ao Congresso Nacional;  
XII - Apresentar semestralmente ao Congresso  
Nacional relatórios sobre a execução do Plano de Governo;  
XXIV - Dispor sobre a estrutura e o funcionamento  
da Administração federal, na forma da lei;  
XXVII - Prover e extinguir os cargos públicos  
federais na forma da lei;  
XXIX - Demitir Ministros de Estado ou  
quaisquer dirigentes de órgãos ou empresas  
públicas ou de economia mista, que tenham recebido  
voto de censura do Congresso Nacional.  
- Suprima-se os seguintes incisos: VII, X,  
XII, XXIV, XXVII, XXIX, e o parágrafo único do art. 11.  
- Suprima-se a palavra "generais" do inciso XIX.  
- No art. 13, substitua-se "Supremo Tribunal  
Federal" por "Supremo Tribunal Constitucional".  
- Suprima-se as seções IV, V, VI e IX.  
- Dê-se aos incisos do art. 38 a seguinte redação:  
III - apresentar ao Presidente da República  
relatório trimestral dos serviços realizados no Ministério.  
V - Comparecer mensalmente perante Comissão  
específica da Câmara dos Deputados e, quando  
convocado, perante o Senado Federal ou Câmara dos  
Deputados, em Plenário ou Comissões.  
- No artigo 39, suprima-se "Primeiro-  
Ministro" por "Presidente da República".  
- Suprima-se, no art. 42, o inciso IV e, no  
artigo 45, o inciso II e o § 2o..  
- Dê-se ao inciso VI do art. 45 a seguinte redação:  
"VI - decretação de estados de calamidade e de sítio". 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:00118 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   "Art. 31. ..................................  
............................................  
VI - Encaminhar ao Parlamento a proposta orçamentária." 
Justificativa: 
Atribuir ao Presidente da República, competência para aprovar ou não a proposta orçamentária, peça 
de feições nitidamente administrativas e portanto, deferida exclusivamente ao Primeiro-Ministro e ao 
Conselho de Ministros. Não é compatível com o modelo Parlamentar de Governo. 
   
   EMENDA:00124 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 11.  
Inciso XXIV - Suprima-se este inciso. 
Justificativa: 
O presente inciso XXIV do Art. 11º. Conflita-se com o Art. 31. Inciso XX, que confere competência ao 
Primeiro Ministro. 
   
   EMENDA:00125 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso III do art. 11. 
 Justificativa: 
A proposta de orçamento é atribuição exclusiva do Primeiro-Ministro e só por ele deve ser 
encaminhada ao Parlamento. Independente de prévia consulta ao Presidente da República. 
  
   EMENDA:00126 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   "Art. 31. ..................................  
II - Elaborar, em colaboração com os  
Ministros de Estado, o plano de Governo e  
apresentá-lo perante o Parlamento." 
Justificativa: 
Não vemos porque deva o Plano de Governo, tarefa de alçada restrita do Gabinete, tenha de ser 
submetido à apreciação do Presidente da República. Este passa, então, a dispor da faculdade de 
julgá-lo, aprovando-o ou não. Criar-se-iam impasses e entraves à boa marcha da administração 
pública, área alheia ao chefe de Estado no regime parlamentarista. 
    
   EMENDA:00127 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   "Art. 11. ..................................  
(Item I) - Nomear e exonerar o Primeiro-  
Ministro após decisão dos membros do Congresso  
Nacional, e os Ministros de Estado por proposta do  
Primeiro-Ministro." 
Justificativa: 
A presente emenda visa estabelecer mandamento imperativo das atribuições do Presidente da 
República, definindo a competência do Congresso Nacional. 
   
   EMENDA:00128 APROVADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   "Art. 11. ..................................  
Inciso (XX) - Decretar a mobilização nacional  
total ou parcialmente, com prévia aprovação do  
Parlamento Nacional." 
Justificativa: 
Mobilização nacional é ato que envolve a responsabilidade de todo o país, razão pela qual esta 
decisão deve ser compartilhada com o Parlamento Brasileiro. 
Todo ato que alcança amplos setores da comunidade deve se revestir de responsabilidade comum, 
cujo objetivo visa a presente emenda. 
   
   EMENDA:00134 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   "Art. 11. ..................................  
Inciso XIX - Exercer o comando supremo das  
Forças Armadas e prover os postos de Oficiais-  
Generais e nomear os respectivos Comandantes,  
ouvido o Ministério da Defesa." 
Justificativa: 
Preserva-se com esta emenda as atribuições do Presidente da República com relação às Forças 
Armadas, abrindo-se no entanto, a corresponsabilidade do Ministério da Defesa, órgão ao qual deve 
também caber a coordenação das Forças Armadas. 
- Portanto, é o descentralismo do Poder que visa alcançar a presente emenda. 
   
   EMENDA:00135 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   "Art. 11 ....................................  
Inciso XIII - Convocar e presidir o Conselho  
de Estado, bem como indicar 2 (dois) de seus componentes." 
Justificativa: 
A nominação do Conselho de Estado se configura mais adaptado ao regime Parlamentarista... 
A terminologia CONSELHO DE ESTADO, na conceituação do subescritor desta emenda se ajusta ao 
novo sistema de governo a ser implantado no país. 
 
   
   EMENDA:00143 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   "Art. 1o. Fica revogado o inciso XII do  
artigo 11 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo." 
Justificativa: 
O poder do Presidente da República fica aumentada ainda mais, podendo indicar componentes e 
nomear o Presidente de um órgão responsável pelas interpretações constitucionais. 
Basta analisar os poderes atuais do Procurador Geral da República e suas consequências. 
   
   EMENDA:00144 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Art. 1o. Fica revogado o inciso VII, do art.  
11 do anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Executivo e disposições em contrário. 
Justificativa: 
Destaco, a discordância quanto aos dispositivos que prevêem a dissolução da Câmara dos 
Deputados. 
A república brasileira é alicerçada do semipresidencialismo ou presidencialismo congressual. Os 
excessos do momento são reflexos naturais de um Governo ditatorial, mas a solução, com certeza, 
não poder ver a adoção de um regime desconhecido da nossa geração. 
A humanidade sempre clamou por um Líder, um Comandante, um Rei, pois mãe todos tem e pai 
todos querem. 
Devemos buscar, por exemplo, a família brasileira e agir diferente é trilhar o caminho da incerteza. 
O Parlamentarismo no Brasil e no mundo está muito identificado com as Monarquias e aqui só 
representará sucessivas crises, pois o “jeitinho” é produto nacional. Além do mais, a imprensa é um 
dos principais poderes, sendo o menos arranhado e bem vinculado ao Poder Executivo. 
O que parecer ser uma conquista é, na realidade, um fator de submissão. Uma Constituição 
adequada ao nosso País é a que permite ao Legislativo, legislar; ao Executivo, executar; ao Judiciário 
garantir a aplicação das Leis. 
É mais fácil aperfeiçoar o conhecimento que construir o desconhecido. 
   
   EMENDA:00147 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Art. 11. Compete ao Presidente da República,  
na forma e nos limites estabelecidos por esta Constituição:  
IV - nomear, após aprovação do Congresso  
Nacional, os Ministros do Supremo Tribunal  
Federal, do Tribunal de Contas da União, dos  
Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da  
República, os chefes de missão diplomática de  
caráter permanente e os diretores do Banco Central do Brasil. 
Justificativa: 
Entende-se que responsabilidade conferida a uma parcela do Poder Legislativo deve ser estendida a 
todos os membros. Destaque-se mais este aspecto quando trata-se de escolher o Diretor do Banco 
Central do Brasil, cabendo aos representantes do povo, na sua totalidade, aprovar sua equipe 
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dirigente que terá o papel fundamental de exercer o controle das finanças públicas de nosso país. No 
todo da proposta, delegando ao CONGRESSO NACIOANL TAL missão, ele estará sendo valorizado. 
   
   EMENDA:00148 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   O art. 11 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Compete ao Presidente da República, com a  
aprovação do Congresso Nacional, na forma e nos  
limites estabelecidos por esta Constituição." 
Justificativa: 
Se se pretende instituir no País um regime efetivamente parlamentarista é fundamental que as 
atribuições do presidente da República sejam divididas com o Congresso Nacional que deve aprovar 
essas decisões. 
   
   EMENDA:00149 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 o inciso VII do art. 11 do anteprojeto. 
Justificativa: 
A formulação apresentada no relatório é genérica e dá poderes para o Presidente da República 
dissolver o Congresso Nacional a qualquer momento. Achamos que isso deve ser restrito aos casos 
previstos em outros artigos desta Constituição. 
   
   EMENDA:00150 PREJUDICADA 
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 o inciso XVI do art. 11 do anteprojeto. 
Justificativa: 
A conquista de um regime efetivamente democrático passa pelo fim de todos os cargos executivos 
nomeados, inclusive os Governadores de Territórios. Propomos, em outro artigo desta Constituição, 
que os governadores dos Territórios também sejam eleitos pelo povo. Daí a emenda supressiva. 
   
   EMENDA:00158 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:   
   O inciso XXIV do art. 11 do anteprojeto passa  
a ter a seguinte redação: "decretar o estado de  
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calamidade pública e submeter o ato à aprovação do  
Congresso Nacional." 
Justificativa: 
A figura do estado de alarme, incorporada no relatório, não é explicitada e nos parece ser uma 
reprodução do anti-democrático Estado de Emergência e Medidas de Emergência, instrumentos 
arbitrários que não se coadunam com um regime efetivamente democrático. 
   
   EMENDA:00164 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 o inciso XIV do art. 31 do  
anteprojeto, renumerando-se os seguintes. 
Justificativa: 
A atribuição de presidir o Conselho de Ministros deve ser exclusiva do Primeiro-Ministro, a não ser 
nos casos previstos na Constituição. 
   
   EMENDA:00176 APROVADA 
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 a expressão "pelo Presidente da  
República" do inciso III do art. 31 do anteprojeto: 
Justificativa: 
Os planos de ação governamental devem ser submetidos ao Congresso Nacional pelo Primeiro-
Ministro, que é o chefe de governo, e não pelo Presidente da República. 
   
   EMENDA:00180 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Art. 8o. Compete privativamente ao Presidente da República:  
I - Nomear e exonerar o Primeiro-Ministro na  
forma estabelecida na Constituição;  
II - Nomear e exonerar os Ministros de Estado;  
III - Convocar e presidir o Conselho de Ministros;  
IV - Exercer com o auxílio do Primeiro-  
Ministro e dos Ministros de Estado a direção  
superior da administração federal, apresentando  
plano de governo ao Congresso;  
V - Iniciar o processo legislativo, ouvido o  
Primeiro-Ministro, na forma e nos casos previstos  
nesta Constituição;  
VI - Sancionar, promulgar e fazer publicar as  
leis, expedir decretos e regulamentos para sua  
fiel execução;  
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VII - Vetar projetos de lei, ouvido o  
Primeiro-Ministro;  
VIII - Convocar e presidir o Conselho da República;  
IX - Dispor, conjuntamente com o Primeiro-  
Ministro, sobre a estruturação, atribuições e  
funcionamento dos órgãos da administração federal;  
X - Nomear os Governadores dos Territórios;  
XI - Prover e extinguir os cargos públicos  
federais, na forma da lei;  
XII - Manter relações com os Estados estrangeiros;  
XIII - Celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, ad referendum do Congresso Nacional;  
XIV - Declarar guerra, depois de autorizado  
pelo Congresso Nacional, ou, sem prévia  
autorização, no caso de agressão estrangeira  
ocorrida no intervalo das sessões legislativas;  
XV - Fazer a paz, com autorização ou ad  
referendum do Congresso Nacional;  
XVI - Permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente;  
XVII - Exercer o comando supremo das Forças Armadas;  
XVIII - Decretar a mobilização nacional,  
total ou parcialmente;  
XIX - Decretar e executar a intervenção federal;  
XX - Autorizar brasileiros a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XXI - Enviar proposta de orçamento ao  
Congresso Nacional;  
XXII - Prestar anualmente ao Congresso  
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura  
legislativa, as contas relativas ao ano anterior;  
XXIII - Remeter mensagem ao Congresso  
Nacional por ocasião da abertura da sessão  
legislativa, expondo a situação do País e  
solicitando as providências que julgar necessárias;  
XXIV - Decretar o estado de alarme, ouvido o  
Conselho da República, ad referendum do Congresso Nacional;  
XXV - Solicitar ao Congresso Nacional, ouvido  
o Conselho da República, a decretação do estado de sítio.  
§ 1o. Não havendo Primeiro-Ministro em  
exercício, o Presidente da República exercerá  
diretamente os poderes estabelecidos nos incisos  
IV, V, VII e IX do presente artigo.  
§ 2o. O Presidente da República exercerá  
plenamente as funções previstas no artigo enquanto  
não nomeado o Primeiro-Ministro, inclusive para  
nomeações de Ministros Interinos. 
Justificativa: 
A presente emenda destina-se a oferecer uma saída política para a polarização 
parlamentarismo/presidencialismo, atendendo aos anseios de participação do Parlamento no 
processo de decisão e respeitando a tradição política contemporânea brasileira de ter á frente da 
chefia da Nação um Presidente da República eleito pelo voto secreto e direto e com poderes para 
executar programa de governo que propôs ao eleitorado. 
   
   EMENDA:00196 APROVADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XXI, do artigo 11, do  
anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo, a  
seguinte redação:  
"Art. 11. ..................................  
XXI - Decretar a intervenção federal, ouvidos  
o Conselho de Ministros e o Conselho da República,  
e promover sua execução." 
Justificativa: 
A intervenção federal pode ser motivada por motivo de Estado ou motivo de Governo. Em ambos os 
casos, mesmo competência do Presidente da República, imprescindível a oitiva do Conselho de 
Ministros, ante as consequências inevitáveis para a ação do chefe de governo. 
   
   EMENDA:00220 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o Inciso II do Art. 11, por ser óbvio. 
Justificativa: 
A Constituição deve ser a mais enxuta possível, desde que não haja prejuízo dos entendimentos ou 
do senso de justiça. 
   
   EMENDA:00227 PARCIALMENTE 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:   
   Modifique-se a redação do item I do artigo 11  
do anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo,  
como segue:  
"Art. 11. ..................................  
I - nomear, depois de consultada a maioria  
parlamentar, e exonerar, nos casos previstos nesta  
Constituição, o Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
Queremos deixar claro que o Presidente da República deve consultar a maioria parlamentar na 
Câmara dos Deputados antes de nomear o Primeiro-Ministro, que, aliás, deverá ser membro do 
Congresso Nacional, em coerência com a doutrina a respeito do sistema parlamentar de governo. 
   
   EMENDA:00228 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do item II do artigo  
11 do anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Executivo, como segue:  
"Art. 11. ..................................  
II - nomear os Ministros de Estado indicados  
pelo Primeiro-Ministro, e exonerá-los, nos casos  
previstos nesta Constituição;". 
Justificativa: 
Queremos deixar claro que o Presidente da República nomeia os Ministros de Estado mediante 
indicação feito pelo Primeiro-Ministro, em conformidade com o sistema parlamentar de governo, que 
confere ao Primeiro-Ministro a chefia do governo. 
   
   EMENDA:00236 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:   
   Modifique-se a redação do item II do art. 31  
do anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo,  
como segue:  
"Art. 31.................................  
II - supervisionar a elaboração, pelos  
Ministros de Estado, do plano de governo, submetê-  
lo à apreciação do Presidente da República e  
apresentá-lo perante a Câmara dos Deputados;" 
Justificativa: 
A elaboração do plano de governo deve caber aos Ministros de Estado, para que fique bem marcada 
a sua responsabilidade na concepção e na execução. O Primeiro-Ministro deve supervisionar a 
elaboração do plano de governo, dando a sua orientação e visão-de-conjunto, sem a qual o plano 
será uma “colcha de retalhos”. O plano será submetido à apreciação e revisão do Presidente da 
República, que é o principal responsável pelo Poder Executivo (artigo 1º do Anteprojeto). O Primeiro-
Ministro apresentará o plano à Câmara dos Deputados. 
   
   EMENDA:00237 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:   
   Modifique-se a redação do item VI do art. 31  
do anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo,  
como segue:  
"Art. 31. ..................................  
VI - enviar, com aprovação do Presidente da  
República, proposta de orçamento ao Congresso Nacional." 
Justificativa: 
O Orçamento é um instrumento do Governo. O Primeiro-Ministro, como Chefe do Governo, deve 
cuidar da elaboração e do acompanhamento da execução orçamentária. É adequado que caiba ao 
Primeiro-Ministro o envio da proposta de Orçamento, pois ele terá de prestar contas ao Congresso 
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Nacional. O Presidente da República, como responsável pelo Poder Executivo, deverá dar sua 
aprovação ao Orçamento. 
   
   EMENDA:00238 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:   
   Acrescente-se ao art. 31 do anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Executivo o seguinte:  
"Art. 31. ..................................  
Parágrafo único. Na forma regimental, o  
Primeiro Ministro, ou os Ministros de Estado por  
ele designados, comparecerá, periodicamente, ao  
plenário da Câmara dos Deputados, para responder  
às interpelações sobre o desempenho de suas atribuições." 
Justificativa: 
O Primeiro-Ministro deve manter contato com a Câmara dos Deputados para prontamente responder 
às interpelações, pois os requerimentos de informações não são tão ágeis no exercício da função 
fiscalizadora. 
   
   EMENDA:00258 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
SEÇÃO II  
Das atribuições do Presidente da República  
Art. Compete privativamente ao Presidente da República:  
I - exercer, com o auxílio do Primeiro-  
Ministro, do Conselho de Ministros e dos Ministros  
de Estado, a direção superior da administração federal;  
II - iniciar o processo legislativo, na forma  
e nos casos previstos nesta Constituição;  
III - sancionar, promulgar e fazer publicar  
as leis, expedir decretos e regulamentos para a  
sua fiel execução;  
IV - vetar projetos de lei na forma prevista  
nesta Constituição;  
V - dispor sobre a estruturação, atribuições  
e funcionamento dos órgãos e entidades da  
administração federal;  
VI - nomear o Governador dos Territórios Federais;  
VII - prover e extinguir os cargos públicos federais;  
VIII - manter relações com os Estados estrangeiros;  
IX - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, ad referendum do Congresso Nacional;  
X - praticar, com permissão do Conselho de  
Ministros, os seguintes atos:  
a) declarar guerra, depois de autorizado pelo  
Congresso Nacional, ou, sem prévia autorização  
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deste, no caso de agressão estrangeira ocorrida no  
intervalo das sessões legislativas;  
b) fazer a paz, ad referendum do Congresso  
Nacional ou depois de por este autorizado;  
c autorizar, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras ou  
vinculadas a organismos internacionais transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente;  
d) decretar a mobilização nacional, total ou permanente;  
e) determinar, em situações de crise, medidas  
constitucionais de defesa do estado;  
f) decretar e executar a intervenção federal;  
g) iniciar o procedimento de revisão constitucional;  
h) convocar, extraordinariamente, o Congresso Nacional;  
i) remeter ao Congresso mensagem sobre a  
situação do País, por ocasião da abertura da  
sessão legislativa;  
j) enviar proposta de orçamento ao Congresso Nacional;  
XI - exercer o comando supremo das Forças Armadas;  
XII - autorizar brasileiros a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XIII - prestar anualmente ao Congresso  
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura  
da sessão legislativa, as contas relativas ao ano anterior;  
XVI - conceder indulto e comutar penas com  
audiência dos órgãos instituídos em lei e nos  
casos por esta não vedados;  
XV - nomear os oficiais-generais das Forças Armadas;  
XVI - presidir as reuniões do Conselho de  
Ministros quando a elas comparecer;  
XVII - editar, mediante ato próprio, ouvido o  
Conselho de Ministros, em caso de urgência,  
medidas extraordinárias em matéria econômica ou  
financeira, ad referendum do Congresso Nacional;  
XVIII - autorizar que se executem, em caráter  
provisório, antes de aprovados pelo Congresso  
Nacional, os atos, tratados ou convenções  
internacionais, se a isto o aconselharem os  
interesses do País;  
XIX - submeter a novo exame do Congresso  
Nacional qualquer lei federal, cuja  
inconstitucionalidade tenha sido declarada pelo  
Poder Judiciário, e que, a seu juízo, seja  
essencial ao bem-estar do povo e à promoção ou  
defesa do interesse nacional, caso em que,  
ratificada por dois terços de votos em cada uma  
das Câmaras, ficará sem efeito a decisão do Tribunal;  
XX - nomear os seguintes Ministros de Estado,  
que não estarão sujeitos a qualquer moção de censura:  
a) da Marinha;  
b) das Relações Exteriores;  
c) do Exército;  
d) da Aeronáutica;  
e) do Estado-Maior das Forças Armadas;  
f) Chefe do Gabinete Militar;  
g) Chefe do Gabinete Civil;  
h) Chefe do Serviço Nacional de Informações;  
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i) Consultor-Geral da República; e  
j) Procurador-Geral da República;  
XXI - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro  
e, na forma do artigo 12, os demais Ministros de Estado;  
XXII - dissolver a Câmara dos Deputados e  
convocar eleições extraordinárias.  
Parágrafo único. O Presidente da República  
poderá outorgar ou delegar as atribuições que lhe  
competem ao Primeiro-Ministro, que observará os  
limites traçados nas outorgas e delegações." 
Justificativa: 
Esta emenda dispõe sobre a competência privativa do Presidente da República e indica as 
atribuições de que o Chefe do Executivo dispõe no plano das relações internacionais e na dimensão 
do direito interno. 
O rol, que não pretende ser exaustivo, indica, em regra de competência, a natureza das atividades 
que incubem ao Presidente da República. 
   
   EMENDA:00280 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GENEBALDO CORREIA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso VIII do art. 31:  
VIII - Comparecer mensalmente ao Congresso  
Nacional para apresentar relatórios sobre a  
execução do Plano de Governo ou expor assunto de  
relevância para o País;" 
Justificativa: 
O comparecimento sistemático e mais amiúde do Primeiro-Ministro ao Congresso Nacional tem duas 
vantagens: 

1º). Permite-se uma aproximação maior entre o Governo e o Parlamento, com atualização e 
acompanhamento mais efetivo dos problemas de ambos os Poderes; 

2º). Elimina, gradativamente, o caráter tenso e dramático de que se revestem as convocações de 
Ministros ao Congresso Nacional, tornando-as rotineiras e politicamente sadias. O exemplo 
recente do Ministro Dilson Funaro, que pediu demissão na sexta-feira para não ter que ir 
segunda à Câmara dos Deputados, é o mais recente e é bastante ilustrativo. 

 
   
   EMENDA:00298 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, no artigo 11 os seguintes incisos: III, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XXI,  
XXIV, XXV e parágrafo único; e, altera-se a  
redação dos incisos: I, II, IV, V, VII, IX, XVI,  
IX, XXVI e XXVIII e acrescenta-se um inciso.  
"Art. 11. Compete ao Presidente da República,  
na forma e nos limites estabelecidos por esta Constituição:  
I - nomear o Chefe do Governo, e por  
indicação deste, demais Ministros, e demiti-los  
por sua iniciativa ou quando o Congresso Nacional  
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lhes negar confiança;  
II - presidir as reuniões do Conselho de  
Ministros no início do mandato, para aprovação do  
Plano Nacional de Desenvolvimento, e sempre que  
julgar conveniente para exame de matéria  
diretamente ligada às suas atribuições próprias,  
ou quando o Chefe do Governo lhe solicitar;  
III - suprimir.  
IV - nomear, após aprovação do Congresso  
Nacional, os Ministros do STF, do Tribunal de  
Contas da União, dos Tribunais Superiores, o  
Procurador-Geral da República, os chefes de missão  
diplomática de caráter permanente e os Diretores  
do Banco Central do Brasil;  
V - nomear, após aprovação do Congresso  
Nacional, os juízes dos Tribunais Federais e o  
Consultor-Geral da República;  
VII - dissolver o Congresso Nacional, na  
impossibilidade de escolher o Chefe do Governo na  
forma da Constituição;  
IX - promulgar as leis, em quarenta e oito  
horas, e fazê-las publicar em igual prazo;  
XVI - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, ad referendum do Congresso Nacional;  
XIX - exercer o comando supremo das Forças Armadas;  
XXVI - convocar o referendum, nos casos  
previstos na Constituição;  
XXVIII - conceder indulto e comutar penas,  
com audiência dos órgãos instituídos em lei.  
Fica acrescido o seguinte inciso:  
- permitir, depois de autorizado pelo  
Congresso Nacional, que forças estrangeiras  
transitem pelo território nacional, ou, por motivo  
de guerra, nela permaneçam temporariamente." 
Justificativa: 
As supressões que se fazem são fundadas na nossa concepção de que, no regime parlamentarista, 
tais atribuições são do Conselho de Ministros e/ou Chefe do Governo. Quanto às alterações, foram 
feitas tendo em vista o princípio de unicameralismo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00001 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ FOGAÇA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso XXIX do artigo 10 do  
Anteprojeto do Poder Executivo, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
Trata-se de uma cláusula leonina, discriminatória e afrontosa aos princípios basilares do Direito 
Constitucional. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 52  

 

Pelo inciso XXIX do artigo 10 do Anteprojeto do Poder Executivo, ficam 5 Ministros de Estado fora do 
alcance da moção de desconfiança. 
Não é possível que um grupo de Ministros de Estado, com assento no Conselho de Ministros, com 
direito a palavra e voto, participando das decisões políticas e econômicas, influindo, portanto, como 
todos os demais, no resultado geral da política do Governo e nos seus efeitos sobre a população, 
goze da singular e inédita prerrogativa da intocabilidade. 
Tal privilégio é absurdo e inaceitável. 
Constitui, inclusive, um retrocesso em relação às experiências constitucionais que o Brasil já realizou 
em sua História, mesmo nos períodos em que prevaleceu o autoritarismo. 
Parecer:   
   Aprovada.  
 
   
   EMENDA:00032 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 10 o seguinte inciso,  
das atribuições do Poder Executivo:  
Inciso - prover os postos de oficiais-  
generais das três Armas e nomear seus comandantes  
após aprovação pelo Senado Federal. 
Justificativa: 
No regime Parlamentarista o Senado Federal deve estar presente no provimento dos postos de 
oficiais-generais bem como dos comandantes. A decisão, exclusiva do Presidente da República, pode 
acarretar injustiças, como têm acontecido. 
Parecer:   
   Aprovada.  
 
   
   EMENDA:00033 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 10, inciso I:  
I - nomear e exonerar, após aprovação pelo  
Congresso Nacional o Primeiro-Ministro e os  
Ministros de Estado. 
Justificativa: 
No regime se propõe parlamentarista não há ato, politicamente relevante, do que a aprovação pelo 
Congresso Nacional do Primeiro-Ministro e Ministros de Estado. 
Parecer:   
   Aprovada.  
   
   EMENDA:00034 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 10, inciso X, a seguinte redação:  
Inciso X - Vetar projeto de lei, parcial ou totalmente. 
Justificativa: 
Não há como pedir a reconsideração do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Aprovada.   
  
   EMENDA:00035 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 10, inciso XIV das  
atribuições do Poder Executivo.  
XIV - celebrar tratados, convenções e  
quaisquer atos internacionais sempre "ad  
referendum" do Senado Federal, vedada a vigência  
provisória em qualquer hipótese. 
Justificativa: 
O tratado internacional, sendo norma jurídica, nada mais lógico que seja submetido, no caso, ao 
Senado da República. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.    
 
   EMENDA:00036 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 10, inciso XVII, a seguinte redação:  
XVII - exercer o comando supremo das Forças  
Armadas e decretar a mobilização ou o emprego das  
mesmas em qualquer operação interna, mediante  
prévia autorização do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
O Congresso Nacional deve estar atento à mobilização e ação das Forças Armadas nas suas 
operações internas. 
Parecer:   
   Rejeitada.    
 
   EMENDA:00037 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
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Texto:   
   Elimine-se o inciso XXIV, do art. 10 das  
atribuições do Poder Executivo: 
Justificativa: 
Constitui entrave, tal inciso, à ação legislativa. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
 
   
   EMENDA:00038 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso XXIX do art. 10 das  
atribuições do Poder Executivo: 
Justificativa: 
Não há como distinguir os Ministros de Estado na Moção de Desconfiança. 
Parecer:   
   Aprovada.  
 
   
   EMENDA:00105 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Seção II, Art. 10  
Acrescente-se no item XVII do anteprojeto  
dessa Subcomissão:  
- exerce o comando supremo das Forças  
Armadas prover os seus postos de oficiais generais  
e seus comandantes, com ad referendum do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
As indicações para os cargos de Oficiais Generais e seus comandos, passando pela aprovação do 
Congresso Nacional, terão maior legitimidade. 
Em todas as democracias, qualquer indicação passa pelo ad referendum do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
 
   
   EMENDA:00114 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificada ao art. 10 do anteprojeto  
da subcomissão do Poder Executivo.  
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:  
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"Art. 10 - Compete ao Presidente da  
República, na forma nos limites estabelecidos por  
esta Constituição:  
I - nomear e exonerar os Ministros de Estados:  
II - suprima-se  
III - suprima-se  
VII - suprima-se  
VIII - suprima-se  
XIX - decretar intervenção federal e promover  
e sua execução  
XXII - suprima-se  
XXIII - solicitar ao Congresso Nacional a  
decretação do estado de sítio ou decretá-lo, na  
forma estabelecida nesta Constituição==  
XXIV - suprima-se  
XXIX - suprima-se  
Parágrafo único - suprima-se 
Justificativa: 
Alterações que visam preservar o presidencialismo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00173 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber:  
Art. - Os Ministros são obrigados a  
comparecer à Câmara dos Deputados e ao Senado  
Federal, quando convocados, sob pena de  
responsabilidade.  
Art. - Compete especialmente ao Chefe do  
Governo, no exercício de suas funções:  
I - referendar os atos do Presidente da República 
II - deliberar sobre pedido de confiança ou  
moção de censura  
III - aprovar proposta de emenda  
constitucional a ser encaminhada ao Congresso  
IV - decretar o estado de sítio e a  
intervenção federal, na forma prevista na Constituição  
V - propor referendum 
VI - ajustar tratados, convenções e atos  
internacionais, "ad referendum" do Presidente da  
República e do Congresso Nacional  
VII - prestar anualmente ao Congresso  
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura  
da sessão legislativa, as contas relativas ao  
exercício anterior  
VIII - apresentar projetos de lei  
IX - apresentar a proposta da lei orçamentária  
X - defender a legalidade democrática  
XI - praticar todos os atos necessários à  
promoção do desenvolvimento nacional  
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XII - exercer as funções que expressa ou  
implicitamente lhe forem conferidas pela Constituição. 
Justificativa: 
A presente emenda procura disciplinar o Regime Parlamentarista de Governo, com o objetivo de 
extinguir o tosco e primitivo regime presidencial que há nove décadas infelicita o Brasil, impedindo o 
exercício da democracia. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
 
   
   EMENDA:00205 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:   
   Suprima-se do Anteprojeto da Subcomissão do  
Poder Executivo as seguintes expressões:  
Art. 1o - "... e sua autoridade é exercida  
através do Conselho de Ministros".  
Art. 8o - "... e o do Conselho de Ministros".  
Art. 10. - ........................ 
I - "...O Primeiro-Ministro e..."  
II - "... elaborado pelo Conselho de Ministros".  
VIII - "...ouvido o Primeiro-Ministro ou por proposta deste"  
XIX - "... o Conselho de Ministros e..."  
XXII - "... o Conselho de Ministros e..."  
XXIII - "... o Conselho de Ministros e..."  
Art. 13. - "... pelo Primeiro-Ministro..."  
Art. 14. - "... nomear o Primeiro-Ministro e - por indicação deste..."  
§ 1o - "... o Primeiro-Ministro e..."  
Art. 15. - "... incluído o Primeiro-Ministro".  
§ 1o - "... do Primeiro-Ministro e demais integrantes do Conselho de Ministros..." 
§ 3o - ... quando dirigida ao Primeiro-Ministro, ...que não seja o Primeiro-Ministro..."  
Art. 18. - ... do Primeiro-Ministro ou..."  
Art. 37. - ........................ 
I - "... assinados pelo Primeiro-Ministro"  
III - "...ao Primeiro-Ministro..."  
IV - "...pelo Primeiro-Ministro" V - "...do Primeiro-Ministro"  
Art. 38. - "... e o Primeiro-Ministro"  
Art. 46. - "... devendo, ser nomeados no  
mesmo dia, o Primeiro-Ministro e os demais  
integrantes do Conselho de Ministro" 
Justificativa: 
Como somos contrários à figura do Primeiro-Ministro, estamos suprimindo em todos artigos, a sua 
existência. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00209 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Dar à Seção II do Capítulo II do Poder  
Executivo a seguinte redação.  
Das Atribuições do Presidente da República  
Art. Compete privativamente ao Presidente da República:  
I - Nomear e exonerar o Presidente Ministro  
na forma estabelecida na Constituição;  
II - Nomear e exonerar os Ministros de  
Estado, ouvido o Primeiro Ministro.  
III - Convocar e presidir o Conselho de Ministros;  
IV - Exercer com o auxílio do Primeiro  
Ministro e dos Ministros de Estado a direção da  
administração federal, apresentando plano de  
governo ao Congresso;  
V - iniciar o processo legislativo, ouvido o  
Primeiro Ministro, nas formas e nos casos previsto  
nesta Constituição;  
VI - sancionar, promulgar e fazer publicar as  
leis, expedir decretos e regulamentos para sua  
fiel execução;  
VII - vetar projetos de lei, ouvido o Primeiro Ministro;  
VIII - convocar e presidir o Conselho da  
República; IX - dispor, conjuntamente com o  
Primeiro-Ministro, sobre a estruturação,  
atribuições e funcionamento dos órgãos da  
administração federal;  
X - nomear os Governadores dos Territórios;  
XI - prover e extinguir os cargos públicos  
federais, na forma da lei;  
XII - manter relações com Estados estrangeiros;  
XIII- celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, ad referendum do Congresso Nacional;  
XIV - declarar guerra, depois de autorizado  
pelo Governo Nacional, ou sem prévia autorização,  
no caso de agressão ocorrida no intervalo das  
seções legislativas;  
IV - fazer a paz, com autorização ou ad  
referendum do Congresso Nacional;  
XVI - permitir nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente;  
XVII - exercer o comando supremo das Forças Armadas;  
XVIII - decretar a mobilização nacional, tal ou parcialmente;  
XIX - decretar e executar a intervenção federal;  
XX- autorizar brasileiros a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XXI - enviar proposta de orçamento ao  
Congresso Nacional;  
XXII - prestar anualmente ao Congresso  
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura  
legislativa, as contas relativas ao anterior;  
XXIII - remeter mensagem ao Congresso  
Nacional por ocasião da abertura da sessão  
legislativa, expondo a situação do País e  
solicitando as providências que julgar necessário;  
XXIV - decretar o Estado de alarme, ouvido o  
Conselho da República, ad referendum ao Congresso Nacional;  
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XXV - solicitar ao Congresso Nacional, ouvido  
o Conselho da República, a decretação de estado de sítio.  
§ 1o. - Não havendo Primeiro Ministro em  
exercício, o Presidente da República exercerá  
diretamente os poderes estabelecidos nos incisos  
IV, V, VII e IX do presente artigo.  
§ 2o. - O Presidente da República pode  
delegar ao Primeiro Ministro as atribuições  
mencionadas nos incisos III, IX, XI; XX deste artigo.  
§ 3o. - O Presidente da República exercerá  
plenamente as funções previstas no artigo enquanto  
não nomeado o Primeiro Ministro, inclusive para  
nomeação de Ministros interinos. 
Justificativa: 
As eleições diretas para Presidente da República constituem hoje um fato incrustado na vida 
brasileira, dado inafastável. 
O Presidente da República, eleito em eleições diretas, por maioria absoluta, é o mais lídimo delegado 
da Nação, que em campanha percorre o País e ausculta a população. 
O Presidente eleito, tenho ouvido as aspirações, assume compromissos. É inaceitável que venha 
emascular esse mandatário do povo, por meio da criação de regime Parlamentarista, que transforma 
em mero Chefe de Estado. 
É imprescindível, a criação de um regime caracterizado pela co-responsabilidade do Executivo e do 
Legislativo na condução da administração e na execução do plano de governo. 
O acúmulo de atribuições que recaem sobre o Presidente da República e o seu isolamento do 
Congresso Nacional indicam o caminho de um Semi-Presidencialismo, no qual é mantida a figura 
central do Presidente da República, a ser auxiliado, no controle e coordenação dos Ministérios e na 
execução do plano de governo por um Primeiro Ministro, que seja também condutor político, 
opinando sobre nomeações e exonerações dos Ministros de Estado. 
É prevista noção de censura por parte do Congresso ao Primeiro Ministro, ou a qualquer outro titular, 
importando, se aprovada, na respectiva substituição. Tal noção no entanto, somente poderá ser 
apresentada seis meses após a nomeação. Com isto garantem-se a continuidade e a eficácia 
administrativa. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00218 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no item IV do anteprojeto, do  
art. 10, a expressão "Senado Federal" por  
"Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Aprovando o art.35 da redação final do seu substitutivo, a Subcomissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira, propôs a indicação de uma lista triplica, pelo Presidente da República, para que o 
Congresso Nacional escolha o Presidente e os membros da diretoria do Banco Central, determinando 
seu mandato. 
A preceituação é bem mais ampla do que a simples citação contida no item IV, do art. 10, do projeto 
da Subcomissão do Poder Executivo. 
O cargo é da maior importância econômico-financeira e merece, por isso mesmo, o exame de 
instância superior do legislativo, onde se representa, também, a Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
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   EMENDA:00220 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao número IV, do Artigo 10 do  
Anteprojeto "Do Poder Executivo", o que segue:  
IV - ..., os membros do Conselho Monetário  
Nacional, os Governadores de Territórios e o  
Presidente da Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
Justificativa: 
Esta emenda visa a compatibilizar o disposto no Artigo 10, III, do Anteprojeto do Poder Legislativo, 
com o disposto no Artigo 10, IV, do Anteprojeto do Poder Executivo. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
 
   
   EMENDA:00222 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o número XXIX, do Artigo 10, do  
Anteprojeto "Do Poder Executivo". 
Justificativa: 
A matéria a que se refere o número XXIX, do Artigo 10, do Anteprojeto “Do Poder Executivo”, ao 
nosso ver, deve ser tratada na forma de outra emenda que apresentamos em parágrafo ao mesmo 
Artigo 10. 
Parecer:   
   Aprovada.  
   
   EMENDA:00223 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o número XII, do Artigo 10, do  
Anteprojeto "Do Poder Executivo" e renumere-se os seguintes. 
Justificativa: 
A atribuição contida no número que se pretende suprimir deverá constar, conforme emenda, do 
número IV. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
 
   
   EMENDA:00224 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao número XXVIII, do Artigo 10,  
do Anteprojeto "Do Poder Executivo" as seguintes  
expressões que seguem:  
XXVIII - ..., sempre sob o comando de autoridades brasileiros 
Justificativa: 
Além de seguirmos, se adotada a emenda, a tradição constitucional brasileira, estaremos 
acautelando a segurança nacional. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00227 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 10, do Anteprojeto  
"Do Poder Executivo", o seguinte parágrafo:  
§ - nomear os seguintes Ministros de Estado,  
que integrarão o seu Gabinete:  
a) da Marinha  
b) do Exército  
c) da Aeronáutica  
d) Chefe do Gabinete Civil 
Justificativa: 
Razões óbvias aconselharam a aprovação do número XXIX, do Artigo 10, do Anteprojeto “Do Poder 
Executivo”. É o atendimento à conjuntura, contudo. 
Se tal solução deve ser adotada, que o seja de forma mais adequada. E essa, segundo nos parece, 
encontra a sua melhor expressão, quando os Ministros Militares e o Chefe da Casa Civil não integram 
o governo e, sim, o Gabinete do Presidente da República. Não ficam, portanto, sujeitos à 
desconfiança da Câmara dos Deputados. Por outro lado, propor-se-á emenda que permita a 
participação de tais Ministros nas reuniões do Conselho de Ministros, com o objetivo de conciliar a 
conjuntura com a possibilidade de evolução para um sistema consistente de governo parlamentarista. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00231 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Dê-se, ao número X, do Artigo 10, do  
Anteprojeto "Do Poder Executivo", a seguinte redação:  
X - vetar projeto de lei, parcial ou  
totalmente, desde que não lhe altere o sentido, ou  
solicitar a reconsideração do Congresso Nacional 
Justificativa: 
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É notório que o veto, inclusive de palavras ou de pontuação, muitas vezes altera o sentido do projeto 
de lei ao ponto de dar-lhe expressão diametralmente oposta aos seus objetivos. 
Convém, pois, que se iniba por norma constitucional o veto com tal endereço. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Aprovado Parcialmente.  
Observar Poder Legislativo. 
   
   EMENDA:00315 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GENEBALDO CORREIA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o item XXIX do art. 10 e  
acrescente-se ao art. 15 o seguinte parágrafo, no  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo.  
Art. 15 .......................... 
§ 4o. - São isentos de moção de desconfiança  
individual e plural os Ministros Militares. 
Justificativa: 
A idéia do voto de desconfiança é tido como fomentador de crise. E os adversários do 
Parlamentarismo argumentam sempre a cíclica intervenção militar nos regimes da América Latina. 
Preservar os Ministros Militares do voto de desconfiança individual e plural seria de todo 
recomendável. A simples circulação no Congresso de um voto de desconfiança contra o Ministro do 
Exército, por exemplo, ensejaria uma enorme especulação com risco de instabilidade. Os Ministros 
Militares, porém, devem ficar sujeitos a moção de desconfiança coletiva, esta sim, atingindo todo o 
Gabinete. É mais conveniente excluir os Militares de desconfiança individual e plural que os colocar 
fora do Gabinete de Ministros, vinculados diretamente ao Presidente da República, como pretendem 
alguns. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00321 REJEITADA 
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:   
   No Anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Executivo, suprima-se:  
a) - O item XII do artigo 10, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
As SUBCOMISSÕES DOS ESTADOS e DA UNIÃO eliminaram, nos respectivos Anteprojetos, a 
figura do Território Federal. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00332 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao item XXXIX do artigo 10 do  
Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder  
Executivo a seguinte redação:  
Art. 10 .......................... 
XXXIX - nomear os seguintes Ministros de  
Estados não sujeitos a moção de desconfiança,  
individual ou plural, salvo se for apresentada por  
2/3 (dois terços) dos membros da Câmara dos Deputados:  
a) da Marinha;  
b) das Relações Exteriores;  
c) do Exército;  
d) Aeronáutica;  
e) Chefe do Gabinete Civil;" 
Justificativa: 
É da índole do sistema parlamentar de governo que o Parlamento possa votar moção de 
desconfiança em relação a qualquer Ministro de Estado. 
O Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo dá um tratamento privilegiado á determinados 
Ministros de Estado, poupando-os da moção de desconfiança. 
Cremos que o neoparlamentarismo adotado não sofrerá prejuízo, nem a competência do Presidente 
da República será restringida com a redação proposta para o item XXIX do artigo 10: determinados 
Ministros de Estado só estarão sujeitos a moção de desconfiança se esta for apresentada por 2/3 da 
Câmara. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00336 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Proposta de Emenda (aditiva)  
- O item X do artigo 10 do anteprojeto da  
Subcomissão III-b terá a seguinte redação:  
X - Vetar projeto de lei, parcial ou  
totalmente, ou solicitar a reconsideração do  
Congresso Nacional, não sendo permitido vetar  
palavras ou expressões, isoladamente. 
Justificativa: 
Não concordamos com o veto parcial exercido atualmente pelo Presidente da República. O veto de 
palavras ou expressões, isoladamente, além de conduzir a um sentido ambíguo o dispositivo do 
projeto, poderá leva-lo a um sentido diametralmente oposto. 
Pugnamos pela emenda aditiva ao dispositivo em causa (item X do artigo 10). 
Parecer:   
   Aprovado Parcialmente.  
Vide Poder Legislativo. 
   
   EMENDA:00456 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 30, item I, do anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão do Poder Executivo, a  
seguinte redação:  
"Art. 30. Compete ao Primeiro Ministro:  
I - exercer a chefia do Governo e, com o  
auxílio dos Ministros de Estado, a direção  
superior da administração federal." 
Justificativa: 
O Parlamentarismo é, por definição, o sistema no qual a chefia de governo é exercida pelo Primeiro 
Ministro. 
A função presidencial é tão somente a de Chefe de Estado, numa instância em que suas atribuições 
não devem conflitar com as tarefas peculiares de chefia de Governo, da alçado do Primeiro Ministro. 
E, para não deixar dúvidas quanto à interpretação, apresentamos essa Emenda, em que buscamos 
definir com clareza a questão de que quem exerce a chefia de Governo é, de fato, o Primeiro 
Ministro. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00479 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:   
   Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo  
O inciso XIV do art. 10 do Anteprojeto passa  
a ter a seguinte redação:  
"Art. 10 - ............................ 
XIV - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais "ad referendum" do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
É muito importante que toda a matéria referente à política externa fique sob controle do Congresso 
Nacional que representa o povo brasileiro. 
Parecer:   
   Rejeitado. 
   
   EMENDA:00480 APROVADA 
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:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o inciso XXIX do art. 10 do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo. 
Justificativa: 
Não é possível a existência de dois tipos de Ministros de Estado, a dos que são passíveis de moção 
de desconfiança e a dos que não o são. Tal divisão é odiosa e prejudica completamente o 
funcionamento do sistema parlamentarismo. 
Parecer:   
   Aprovado. 
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   EMENDA:00500 REJEITADA 
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:   
   Inclua-se no art. 10, o item VIII,  
renumerando os seguintes:  
"Art. 10 - ..................................  
VIII - Suspender, total ou parcialmente, a  
vigência de atos normativos da Administração  
Pública Federal, direta ou indireta, que  
exorbitarem do poder regulamentar ou dos limites  
de delegação legislativa". 
Justificativa: 
O chamado VETO LEGISLATIVO tem como principal objetivo a salvaguarda do princípio da 
legalidade. 
São comuns as práticas de administradores que, a título de regulamentar normas legais, legislam 
agredindo-as. Praticam atos sem condições de eficácia ou sustentação jurídica. 
Neste caso, muito mais rapidamente e como efeito imediato e aplicação geral, pode o Senado 
Federal, através de resolução, suspender a vigência da norma, sem se precisar usar do recurso 
judicial. 
A ação encontra respaldo na própria função fiscalizadora do Poder Legislativo, que sempre merece 
aprimorada, ao lado de abrir aos representados a oportunidade de colaborar no cumprimento da lei, 
denunciando aos seus representantes as suas transgressões. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00539 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 1o. da Seção I - "Do Presidente  
da República" - do Capítulo II - "Do Poder  
Executivo" - a seguinte redação:  
"Art. 1o. O Presidente da República exerce a  
plenitude do Poder Executivo federal, competindo-  
lhe privativamente:  
I - exercer, com o auxílio dos Ministros de  
Estado por ele livremente escolhidos, a direção  
superior da administração federal;  
II - iniciar o processo legislativo,  
abrangendo as leis originárias e as Propostas de  
Emenda à Constituição;  
III - sancionar, promulgar e fazer públicas  
as leis, expedir decretos e regulamentos para sua execução;  
IV - vetar projetos de lei;  
V - dispor sobre a estruturação, atribuições  
e funcionamento dos órgãos da administração federal;  
VI - nomear e exonerar os Ministros de  
Estado, o Governador do Distrito Federal e os dos Territórios;  
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VII - prover e extinguir os cargos públicos federais;  
VIII - manter relações com os Estados estrangeiros;  
IX - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais "ad referendum" do Congresso Nacional;  
X - permitir que forças estrangeiras  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneçam temporariamente, nos termos de lei complementar;  
XI - exercer o comando supremo das Forças Armadas;  
XII - declarar guerra, depois de autorizado  
pelo Congresso Nacional, ou, sem prévia  
autorização, no caso de agressão estrangeira  
ocorrida no intervalo das sessões legislativas;  
XIII - fazer a paz, com autorização ou "ad  
referendum" do Congresso Nacional;  
XIV - decretar a mobilização nacional;  
XV - decretar e executar a intervenção federal;  
XVI - autorizar brasileiro a aceitar a  
pensão, emprego ou comissão de Governo estrangeiro;  
XVII - enviar proposta de orçamento ao  
Congresso Nacional;  
XVIII - prestar anualmente ao Congresso  
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura  
da sessão legislativa, as contas relativas ao  
exercício anterior;  
XIX - remeter mensagem ao Congresso Nacional  
por ocasião da abertura da sessão legislativa,  
expondo a situação do País e solicitando as  
providências que julgar necessárias; e  
XX - conceder indultos e comutar penas com  
audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.  
Parágrafo único - O Presidente da República  
poderá outorgar ou delegar atribuições sobre  
estruturação, atribuições e funcionamento da  
administração federal, provisão de cargos públicos  
federais, aceitação de emprego ou comissão de  
governo estrangeiro por brasileiro e concessão de  
indulto ou anistia.  
Art. - Aos Ministros de Estado, auxiliares  
diretos do Presidente da República, escolhidos  
entre brasileiros maiores de vinte e cinco anos,  
no exercício dos direitos políticos, compete, além  
de outras atribuições constitucionais e legais:  
I - orientar, coordenar e supervisionar os  
órgãos e entidades da administração federal direta  
e indireta, na área de sua competência,  
referendando atos e decretos assinados pelo  
Presidente da República;  
II - expedir instruções para a execução das  
leis, decretos e regulamentos;  
III - apresentar anualmente ao Presidente da  
República relatório dos serviços realizados no Ministério; e  
IV - praticar os atos pertinentes às  
atribuições que lhe forem conferidas pelo  
Presidente da República. 
Justificativa: 
O presidencialismo instituído com a República é o sistema de governo mais adequado às 
necessidades do desenvolvimento nacional, principalmente pela maior rapidez e autonomia de suas 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 66  

 

decisões, pela autoridade do Chefe do Governo e do Estado, pela independência em relação a 
pressões regionais e grupais. 
O parlamentarismo dependente da existência de condições históricas e sociais que não se encontram 
ainda em nosso país, traria mais problemas do que soluções. 
O que se impõe é o aprimoramento do presidencialismo, adaptando-o à nova realidade nacional. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00607 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 10 do anteprojeto "Do Poder  
Executivo" a seguinte redação:  
"Art. 10. Compete privativamente ao Presidente da República:  
I - exercer, com o auxílio dos Ministros de  
Estado, a direção superior da administração federal;  
II - iniciar o processo legislativo, na forma  
e nos casos previstos nesta Constituição;  
III - sancionar, promulgar e fazer publicar  
as leis e expedir decretos e regulamentos para a  
sua fiel execução;  
IV - vetar, parcial ou totalmente, projetos de lei;  
V - nomear e exonerar os Ministros de Estado,  
o Governador do Distrito Federal e os dos Territórios;  
VI - prover, na forma da lei e com as  
ressalvas estatuídas por esta Constituição, os  
cargos públicos federais;  
VII - manter relações com Estados estrangeiros;  
VIII - celebrar tratados e convenções  
internacionais ad referendum do Congresso Nacional;  
IX - declarar guerra, depois de autorizado  
pelo Congresso Nacional, ou sem essa autorização  
no caso de agressão estrangeira, quando verificado  
no intervalo das sessões legislativas;  
X - fazer a paz, com autorização e ad  
referendum do Congresso Nacional;  
XI - permitir, depois de autorizado pelo  
Congresso Nacional, ou sem essa autorização no  
intervalo das sessões legislativas, que forças  
estrangeiras transitem pelo território do País, ou  
por motivo de guerra, nele permaneçam  
temporariamente;  
XII - exercer o comando supremo das forças  
armadas, administrando-as por intermédio dos  
órgãos competentes;  
XIII - decretar a mobilização total ou  
parcial das forças armadas;  
XIV - decretar o estado de sítio nos termos  
desta Constituição;  
XV - decretar e executar a intervenção federal;  
XVI - autorizar brasileiros a aceitarem  
pensão, emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XVII - enviar proposta de orçamento ao  
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Congresso Nacional;  
XVIII - prestar anualmente ao Congresso  
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura  
da sessão legislativa, as contas relativas ao  
exercício anterior;  
XIX - remeter mensagem ao Congresso nacional  
por ocasião da abertura da sessão legislativa,  
dando conta da situação do País e solicitando as  
providências que julgar necessárias;  
XX - conceder indulto e comutar penas, com  
audiência dos órgãos instituídos em lei.  
Parágrafo único. O Presidente da República  
poderá outorgar ou delegar as atribuições  
mencionadas nos itens VI, primeira parte, XVI e XX  
deste artigo a Ministros de Estado ou a outras  
autoridades, que observarão os limites traçados  
nas outorgas e delegações. Quanto às demais  
atribuições é vedada a outorga ou delegação. 
Justificativa: 
Com o estabelecimento das competências do Chefe do Poder Executivo – o Presidente da República 
– objetivamos caracterizar o sistema presidencialista de governo, em sua acepção clássica, que 
pretendemos ver implantado no Brasil. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00660 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se, no inciso IV do art. 10, a  
expressão "após aprovação do Senado Federal", pela  
expressão "atendido o disposto nesta Constituição  
quanto à forma de indicação de cada um". 
Justificativa: 
Compatibilizar com as formas propostas nos locais mais apropriados. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00661 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Capítulo  
Da Presidência  
Suprimam-se do art. 10 os incisos II, III, VIII e X. 
Justificativa: 
Trata-se de atribuições que não cabem para o Presidente em um governo de tipo parlamentarista. Se 
ele aprecia e aprova o plano de governo e o orçamento, de duas uma, ou faz em caráter meramente 
formal ou de fato se compromete com uma determinada linha de governo e portanto com o governo. 
A eventual reprovação ou recusa o atinge e com isto frustra-se toda a lógica do sistema. Parece-nos 
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que a supressão destes itens é essencial, desde que se tenha admitido a preliminar de que o 
Presidente não é integrante do governo, conforme emendas anteriores da nossa autoria. 
Quanto ao inciso VIII, também não cabe ao Presidente a iniciativa do processo legislativo, até porque 
nada deve haver na esfera de sua competência que exija lei. 
No que se refere ao inciso X, parece claro que o poder de veto representa o confronto, que não se 
coaduna com a figura do Presidente perante o Parlamento. No máximo poder-se-ia admitir o pedido 
de reconsideração (da Constituição Portuguesa). 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00662 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Capítulo ...  
Da Presidência  
Suprima-se o inciso XXIX do art. 10. 
Justificativa: 
O descabimento do dispositivo é total em um regime Parlamentar. Além de descaracterizador, é um 
convite ao confronto, verdadeira “armadilha” institucional. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00663 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Capítulo ...  
Da Presidência  
Redija-se assim o inciso XIV do art. 10:  
XIV - Celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, após aprovação do Senado. 
Justificativa: 
Compatibilizar com proposta vitoriosa na Subcomissão mais específica para o assunto, que é a de 
Poder Legislativo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00665 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Capítulo ...  
Da Presidência  
Suprima-se no inciso XXVI do art. 10 a  
expressão "ou afetem o equilíbrio". 
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Justificativa: 
Não cabe, a rigor, nem mesmo a previsão de Projetos que alterem “a estrutura dos poderes”, porque 
se isso ocorrer, será inconstitucional. Admitindo, porém, que o Nobre Relator tenha entrevisto alguma 
razão suficiente para prever a hipótese, queremos eliminar pelo menos a expressão “afetem o 
equilíbrio”, porque isto nos parece mais grave, na medida em que é demasiado ampla, podendo dar 
margem a interpretações extremamente flexíveis. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00667 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Capítulo ...  
Da Presidência  
Suprima-se no inciso I do art. 10 a expressão  
"e exonerar". 
Justificativa: 
Não tem cabimento, em regime parlamentarista, a exoneração do Primeiro Ministro e dos Ministros 
pelo Presidente da República. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00673 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Capítulo ...  
Procedam-se nos Incisos do art. 30 as  
adaptações decorrentes das alterações propostas às  
competências do Presidente da República, que se  
refletem nas do Primeiro-Ministro. 
Justificativa: 
As mesmas já expendidas nas alterações referidas. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00749 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso I do art. 10 do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo a  
expressão "nos termos expressamente previstos  
nesta Constituição", de tal forma que a redação  
passa a ser a seguinte:  
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"I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e  
os Ministros de Estado, nos termos expressamente  
previstos nesta Constituição". 
Justificativa: 
Julgo importante esse cuidado para se evitar intepretações equivocadas sobre os poderes do 
Presidente da República, que, eventualmente, em momento de crise política, poderá valer-se da 
amplitude que o texto inicial contém para exercer poder além do permitido. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00750 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso X do art. 10 do  
anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo o  
seguinte: "não podendo o veto incidir sobre  
palavras, expressões ou frases isoladas", de tal  
sorte que o inciso passa a ter a seguinte redação:  
"X - vetar projeto de lei, parcial ou  
totalmente, ou solicitar a reconsideração do  
Congresso Nacional, não podendo o veto incidir  
sobre palavras, expressões ou frases isoladas". 
Justificativa: 
Já houve caso, no Congresso Nacional Brasileiro, em que a lei foi redigida de tal forma, para obter 
aprovação da oposição, que permitiu posteriormente o veto presidencial em frase isolada dentro do 
texto, mudando completamente o sentido pretendido pelo legislador. 
Ao Presidente da República confere-se a faculdade de vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, mas 
não se pode conferir, com a supressão de palavra ou frase, a possibilidade de inclusive inverter o 
sentido da decisão legislativa. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00752 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se por inteiro o inciso XXIX do art.  
10 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo. 
Justificativa: 
Esse inciso torna da competência exclusiva do Presidente da República a nomeação dos Ministros da 
Marinha, das Relações Exteriores, do Exército, da Aeronáutica e da Chefia da Casa Civil. 
Os próprios apresentadores dessa emenda, aprovada por maioria na Subcomissão, entenderam a 
sua inconveniência. 
Ela desnatura o sistema de governo que se cria com o Anteprojeto, ensejando a formação de dois 
Ministérios: o Ministério do Presidente e o Ministério do Gabinete. 
O objetivo seria o de tornar insuscetíveis de voto de desconfiança os Ministros Militares, o que não 
ocorrerá na prática diante da forma proposta. O anteprojeto estatui o voto de desconfiança tanto 
coletivo, como o individual e o plural, conforme se dirija a todo o Gabinete, a um determinado Ministro 
ou a mais de um. 
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Nada impede, com o modelo ali aprovado, que os Ministros nomeados pelo Presidente sofram moção 
de desconfiança. Se isso ocorrer, evidentemente será provocada uma crise política. É obrigação do 
Constituinte prever e evitar crises, buscando, o tanto quanto possível, um sistema que permita a 
estabilidade política. 
Cumpre acrescentar que o anteprojeto não enumera e nem disciplina os Ministérios que serão 
criados, tarefa que será cumprida pela legislação complementar. Assim, não se pode estabelecer, 
previamente, a criação dos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, como também a 
Chefia da Casa Civil. Para evitar que sensibilidades sejam feridas, é legítimo defender-se a criação 
do Ministério da Defesa, suscetível de voto de desconfiança, composto de secretarias da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, que seriam privadas desse constrangimento. 
Entendo que a Constituição não pode estabelecer preconceito, nem a favor e nem contra. Esse 
dispositivo, cuja supressão ora se propõe, é preconceituoso a favor de uns e preconceituoso contra 
outra Ministros. 
Além do mais, com o sistema de governo criado pelo anteprojeto, não se pode admitir a Casa Civil 
como Ministério, eis que prestará serviços privativamente ao Presidente da República, não 
compondo, portanto, o Gabinete. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00763 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso VII do artigo 10 do  
anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo,  
renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
A presente Emenda, à semelhança de outras que estou oferecendo à apreciação da Comissão da 
Organização dos Poderes e Sistema de Governo, pretende, acima de tudo, isentar o Poder 
Legislativo da possibilidade de dissolução pelo Presidente da República. 
O Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo criou um sistema sui-generis de governo, pouco 
salutar à idéia predominante de se instaurar um Parlamentarismo genuíno, com o fortalecimento do 
papel do Legislativo. 
A presente Emenda visa a retirar do Presidente da República a prerrogativa de dissolver a Câmara 
dos Deputados, em obediência aos próprios desígnios do mandato representativo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00777 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprime-se o Item XII do art. 10, do  
anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Executivo. 
Justificativa: 
No nosso entender o cargo de Governador dos Territórios é muito importante para que seja ocupado 
por indicação Presidencial, mesmo quando merecer a aprovação do Senado Federal. Esse cargo 
deve ser eletivo, merecendo ocupá-lo aqueles que tiverem respaldo popular e confirmado pelo voto. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
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   EMENDA:00784 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o item XXIX do art. 10 do Anteprojeto  
"Do Poder Executivo". 
Justificativa: 
Constatamos, pela leitura do Anteprojeto “Do Poder Executivo”, que o item XXIX do art. 10 (acrescido 
quanto da votação do Anteprojeto) atrita com a redação constante nos parágrafos 1º e 3º do art. 15, 
do mesmo articulado, os quais estabelecem que a “moção reprobatória” e a “moção de desconfiança 
coletiva” implicam a exoneração do Primeiro-Ministro e demais integrantes do Conselho de Ministros 
e que quando a “moção de desconfiança” for dirigida ao Primeiro-Ministro estende-se aos demais 
integrantes do Conselho. 
Tendo em vista o sistema hibrido criado pelo Anteprojeto, com fortes características do 
parlamentarismo, a solução do conflito apontado necessariamente se encontrará na supressão do 
item XXIX do art. 10 (mantendo-se, pois, a redação dos parágrafos 1º e 3º do art. 15), haja vista que 
este dispositivo não se coaduna com o sistema de governo parlamentarista e, por outro lado, no 
presidencialista é despiciendo. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00787 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao item XIV do art. 10 do Anteprojeto "Do  
Poder Executivo" a seguinte redação:  
"Art. 10 .........................................  
..................................................  
XIV - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais "ad referendum" do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Pretende-se substituir a remissão ao Senado Federal pela referência ao Congresso Nacional. Isto por 
entendermos que os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, devem ser submetidos à 
ratificação não só dos representantes dos Estados-membros mas, também, dos representantes do 
povo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00791 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do art. 10, da Seção II do Ante-  
projeto "Do Poder Executivo" a seguinte redação:  
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"Art. 10 .........................................  
..................................................  
IV - nomear, após aprovação do Senado Federal os  
ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal  
de Contas da União, dos Tribunais Superiores, o  
Procurador Geral da República, os Chefes de missão  
diplomática de caráter permanente, o Presidente e  
os Diretores do Banco Central do Brasil, e o Presidente  
e os Diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.  
.................................................. 
Justificativa: 
O anteprojeto em análise se refere apenas à indicação do Presidente e diretores do Banco Central do 
Brasil, como devendo passar pela aprovação do Senado Federal. 
Porém, dada a relevância do papel que exercem no processo de desenvolvimento do País, pelo 
estabelecimento de políticas que afetam consideravelmente a economia e a sociedade, também os 
membros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social merecem ser respaldados pelo 
Senado da República, por sua aprovação, como forma não só de apoiamento, a seus membros, mas 
de convalidação de suas políticas. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00804 PARCIALMENTE APROVADA 
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:   
   Revogadas as disposições em contrário, estabeleci-  
das nos Arts. 26, 29 e 44, o Art. 10, item I, do  
anteprojeto fica com a seguinte redação:  
" Art. 10 - Compete ao Presidente da República, na  
forma e nos limites estabelecidos por esta Constituição:  
I - Nomear o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado;" 
Justificativa: 
Entendemos que o Primeiro-Ministro não pode ficar submetido ao poder de exoneração do Presidente 
da República, como estabelece o anteprojeto, mas, sim, só pode ser exonerado por força de moção 
de desconfiança do Congresso Nacional. Em caso contrário, teríamos um permanente foco de conflito 
e desconfiança entre o Chefe do Governo e o Chefe do Estado. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00832 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o item I, do Art. 10, do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo. 
Justificativa: 
Embora seja da competência do Presidente da República a nomeação do Primeiro-Ministro, deve 
ficar bem nítido de que deve fazê-lo atendendo os princípios que regem o parlamentarismo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
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   EMENDA:00837 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprimam-se no item II, do Art. 30, do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo, as  
expressões: "após a apreciação do Presidente da República". 
Justificativa: 
Ou o regime é parlamentarista ou não é. Sendo a responsabilidade do Plano de Governo é 
exclusivamente do Primeiro Ministro com o auxilio dos Ministros de Estado. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00838 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   No Parágrafo único, do Artigo 30, do  
Anteprojeto, do Anteprojeto da Subcomissão do  
Poder Executivo, substitua-se a palavra "deverá"  
por "poderá" 
Justificativa: 
O comparecimento do Primeiro-Ministro deve ser facultativo e não mensalmente obrigatório, embora 
se deva admitir que o Congresso Nacional em qualquer momento e tantas vezes quantas julgue 
necessário poderá convocar o Primeiro-Ministro ou qualquer Ministro de Estado. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00874 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo:  
Dê-se, ao Anteprojeto, a redação seguinte:  
"Capítulo  
Do Poder Executivo  
Seção I  
[...] 
Seção II  
Das Atribuições do Presidente da República  
Art. 12 - Compete ao Presidente da República,  
na forma e nos limites estabelecidos por esta Constituição:  
I - nomear e exonerar o Primeiro Ministro e  
os Ministros de Estado;  
II - apreciar os planos de governo,  
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elaborados pelos Ministros, para serem por ele  
submetidos ao Poder Legislativo;  
III - aprovar a proposta de orçamento do  
Primeiro Ministro;  
IV - nomear, após aprovação pelo Senado da  
República, os Ministros do Supremo Tribunal  
Federal, dos Tribunais Superiores, do Tribunal de  
Contas da União, o Procurador-Geral da República,  
e os Chefes de missão diplomática de caráter permanente;  
V - nomear os juízes dos Tribunais federais e  
o Consultor-Geral da República;  
VI - organizar o seu Gabinete, nos termos da lei;  
VII - convocar extraordinariamente a Câmara  
dos Deputados, o Senado da República ou ambos;  
VIII - iniciar, na esfera de sua competência,  
o processo legislativo, ouvido o Primeiro Ministro  
ou por proposta deste;  
IX - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  
X - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente.  
XI - convocar e presidir os órgãos de  
deliberação coletiva que lhe seja subordinados;  
XII - nomear os governadores dos Territórios;  
XIII - manter relações com os Estados  
estrangeiros, e acreditar seus representantes diplomáticos;  
XIV - firmar tratados, convenções e atos  
internacionais, "ad referendum" do Poder Legislativo;  
XV - declarar a guerra, depois de autorizado  
pelo Poder Legislativo, ou, sem prévia  
autorização, no caso de agressão estrangeira  
ocorrida no intervalo das sessões legislativas;  
XVI - celebrar a paz, com autorização ou "ad  
referendum" do Poder Legislativo;  
XVII - permitir, "ad referendum" do Poder  
Legislativo", nos casos previstos em Lei  
Complementar, que forças estrangeiras aliadas  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneceram temporariamente;  
XVIII - exercer o comando supremo das Forças  
Armadas, prover os seus postos de oficiais  
generais e nomear os seus comandantes;  
XIX - decretar a mobilização nacional, total ou permanente;  
XX - decretar a intervenção federal, por  
proposta do Primeiro Ministro e promover a sua execução;  
XXI - autorizar brasileiros a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XXII - exercer os poderes excepcionais, na  
forma do art...  
XXIII - outorgar condecorações e distinções honoríficas;  
XXIV - exercer outras atribuições previstas  
nesta Constituição.  
Parágrafo único - No caso de exoneração do  
Primeiro Ministro, ou se lhe for aprovada pela  
Câmara dos Deputados moção de censura, o  
Presidente da República designará interinamente  
seu substituto, até a nomeação de outro, cuja  
indicação será feita dentro de dez dias, podendo  
solicitar que o Primeiro Ministro, objeto de  
censura, permaneça em exercício, conjuntamente com  
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os Ministros de Estado, até a posse do substituto,  
caso em que somente poderão ser praticados atos  
estritamente necessários à gestão dos negócios públicos.  
SEÇÃO III  
DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Art. 13. São crimes de responsabilidade os  
atos do Presidente que atentaram contra a  
Constituição Federal e, especialmente:  
I - a existência da União;  
II- o livre exercício do Poder Legislativo e  
do Poder Judiciário e a autonomia dos Estados e Municípios;  
III - o exercício dos direitos políticos,  
individuais e coletivos;  
IV - a segurança do País;  
V - a probidade na administração;  
VI - a lei orçamentária;  
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciárias.  
Parágrafo único - Esses crimes serão  
definidos em lei complementar, que estabelecerá as  
normas do processo e julgamento,  
Art. 14. Presidente, depois que a Câmara dos  
Deputados declarar procedente a acusação pelo voto  
de dois terços de seus membros, será submetido a  
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nos  
crimes comuns, ou perante o Senado Federal, nos de responsabilidade.  
Parágrafo único - Declarada procedente a  
acusação, o Presidente ficará suspenso de suas funções. 
SEÇÃO IV 
DO PRIMEIRO MINISTRO 
Art. 15. O Primeiro Ministro será indicado  
pelo Presidente da República à Câmara dos  
Deputados, após consulta às correntes político-  
partidárias que compõem a maioria do Congresso Nacional.  
§ 1o. - Enviada a indicação à Câmara dos  
Deputados, esta, em cinco dias, deverá apreciá-la,  
considerando-se aprovada se receber votos  
favoráveis da maioria absoluta de seus membros.  
§ 2o. - Rejeitada a indicação, novo nome deve  
ser indicado pelo presidente da República no prazo  
de dez dias, obedecido o disposto no parágrafo anterior.  
§ 3o. - Ocorrendo a segunda recusa, se a  
Câmara dos Deputados, dentro de cinco dias, não  
escolher por maioria absoluta o Primeiro Ministro,  
este será, ouvido o Conselho da República, nomeado  
livremente pelo Presidente da República.  
Art. 16 - O Presidente da República pode  
exonerar o Primeiro Ministro, devendo, em dez  
dias, indicar-lhe substituto à Câmara dos  
Deputados, em Mensagem na qual exporá as razões de  
sua decisão.  
§ 1o. - Ocorrerá também a exoneração do Primeiro Ministro;  
a) no início da legislatura;  
b) se aprovada, por maioria absoluta da  
Câmara dos Deputados, moção de censura ao Primeiro  
Ministro, em virtude de proposta subscrita pelo  
menos por um terço dos deputados, devendo efetuar-  
se a votação até três dias após a sua apresentação;  
c) se recusado, pela maioria absoluta da  
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Câmara dos Deputados, voto de confiança solicitado  
pelo Primeiro Ministro.  
§ 2o. - A moção de censura somente poderá ser  
apresentada nove meses depois da posse do Primeiro Ministro.  
Art. 17 - O Primeiro Ministro terá mais de  
trinta e cinco anos, podendo ser ou não membro do  
Poder Legislativo.  
Art. 18 - A pessoa indicada para exercer o  
cargo de Primeiro Ministro submeterá à Câmara dos  
Deputados, como fundamento de sua aprovação, o seu  
programa de governo.  
Art. 19 - Compete ao Primeiro Ministro:  
I - exercer, como auxílio dos Ministros de  
Estado, a direção superior da administração federal;  
II - elaborar planos e programas nacionais,  
para serem submetidos ao Poder Legislativo, pelo  
Presidente da República;  
III - submeter à apreciação do Presidente da  
República, para serem nomeados ou exonerados por  
decreto, os nomes dos Ministros de Estado, ou  
solicitar sua exoneração;  
IV - nomear e exonerar secretários e  
subsecretários de Estado;  
V - expedir decretos e regulamentos para a  
fiel execução das leis;  
VI - enviar, com aprovação do Presidente da  
República, proposta do orçamento ao Poder Legislativo;  
VII - prestar anualmente ao Poder Legislativo  
as contas relativas ao exercício anterior dentro  
de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  
VIII - dispor sobre a estrutura e o  
funcionamento da administração federal, na forma da lei;  
IX - propor ao Presidente da República os  
projetos de lei que considerar necessários à boa  
condução dos serviços públicos;  
X - propor ao Presidente da República veto ao  
projeto de lei que forem aprovados pelo Poder Legislativo;  
XI - acompanhar os projetos de lei em  
tramitação no Poder Legislativo, com a colaboração  
dos Ministros de Estado, a cujas pastas se  
relacionar a matéria;  
XII - prover e extinguir os cargos públicos  
federais, na forma da lei;  
XIII - comparecer a qualquer das Casas do  
Poder Legislativo ou a suas Comissões quando  
convocado nos termos da Constituição, ou requerer  
dia para seu comparecimento;  
XIV - acumular temporariamente qualquer Ministério;  
XV - exercer outras atribuições que lhe forem  
delegadas pelo Presidente da República, ou a ele  
conferidas pela Constituição.  
Parágrafo único. O Primeiro Ministro não  
poderá ausentar-se do País sem autorização do  
Poder Legislativo, sob pena de perda do cargo.  
[...] 
Justificativa: 
A emenda é substitutiva ao Anteprojeto, o que, à primeira vista, a colocaria sob o impedimento a que 
se refere o § 2º do art. 23 do Regimento Interno, combinado com § 1º, do art. 21 da mesma norma. 
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Em nosso entendimento, entretanto, a ressalva prevista no primeiro desses dispositivos, ou seja, “a 
não ser que trate de modificações correlatas, de maneira que a alteração relativamente a um 
dispositivo envolva a necessidade de se alterarem outros”. Impõe, no caso, o acolhimento da 
premissa de trâmite regular da Emenda ora apresentada. 
Em primeiro lugar, ressalta-se que a estruturação de uma nova forma de governo, pela presença de 
múltipla e complexos atributos que se entrelaçam exige ordenamento coerente, nomenclatura 
uniforme e tratamento apropriado do ponto de vista de técnica legislativa. 
Em segundo lugar, destaque-se a similaridade – entre o texto do Anteprojeto e a Sugestão de nossa 
autoria, de nº 507208, ora reapresentada sob a forma de Emenda e que, seja pelo conteúdo das 
inovações, seja pela forma em que se alinham os princípios e conceitos da nova forma de governo, 
justificam plenamente o exame da proposição, agora no âmbito da Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo. 
Parecer:   
   Aprovado Parcialmente. 
   
   EMENDA:00953 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso X do Art. 10, bem como as  
demais disposições em contrário, e inclua-se como  
inciso no Art. 30 do anteprojeto da Subcomissão do  
Poder Executivo a seguinte disposição:  
"Vetar projeto de lei, parcial ou totalmente,  
ou solicitar a reconsideração do Congresso Nacional". 
Justificativa: 
O Relatório Final José Fogaça preserva num dos seus erros fundamentais, o de insistir em facilitar o 
curso de colisão entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, à maneira do ocorrido, com 
notórios resultados funestos, no tempo de João Goulart e Tancredo Neves. 
Isto é, o presidente Goulart obstinava-se em vetar, “parcial ou totalmente”, as decisões do Primeiro-
Ministro das administrativas às legislativas. Impasse que só se resolveu pela capitulação dos 
primeiros-ministros seguintes e final intervenção militar para depor o recalcitrante Presidente. Supõe-
se que não se deseje a repetição do drama, mas o ilustre, Senador José Fogaça é indiferente às 
lições do passado recente. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00963 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se o Art. 10, no XXIX do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo a  
expressão "individual", dando-lhe nova redação:  
"XXIX - nomear os seguintes Ministros de  
Estado, não sujeitos a moção individual de desconfiança: 
Justificativa: 
Tendo em vista as peculiaridades de suas funções parece-nos até razoável que se exclua de moções 
individuais de desconfiança os Ministros previstos no Art. 10, nº XXIX. No entanto, na hipótese da 
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declaração de moção coletiva de desconfiança, extensiva a todo o Gabinete, não deve haver nenhum 
privilégio por parte de Ministros de Estado, sejam eles titulares de quaisquer pastas. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01199 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO 
Texto:   
   Substitua-se a Seção II do Capítulo II do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo,  
dando-se a seguinte redação e renumerando-se os  
demais artigos:  
CAPÍTULO II  
SEÇÃO II  
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Art. 10 - Compete ao Presidente da República,  
na forma e nos limites estabelecidos por esta Constituição:  
I - Nomear e exonerar os Ministros de Estado  
II - Elaborar os planos de Governo, para  
serem submetidos ao Congresso Nacional.  
III - Enviar a Proposta de Orçamento ao Congresso Nacional.  
IV - Iniciar na esfera de sua competência o processo legislativo.  
V - Nomear os Membros do Tribunal  
Constitucional, nos termos do que prescreve o  
artigo da Constituição; nomear, após aprovação  
do Senado Federal, os membros do Superior Tribunal  
de Justiça, Tribunal Federal de Justiça, dos  
Tribunais Superiores e os do Tribunal de Contas da  
União, o Procurador-Geral da República e os Chefes  
da Missão Diplomática de caráter permanente.  
VI - Nomear os Juízes dos Tribunais Federais  
e o Consultor-Geral da República.  
VII - Nomear e demitir os Diretores do Banco  
Central do Brasil, do Banco do Brasil, com prévia  
autorização da Câmara dos Deputados.  
VIII - Convocar extraordinariamente o Congresso Nacional.  
IX - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis.  
X - Vetar projeto de lei, parcial ou  
totalmente, ou pedir reconsideração do Congresso Nacional.  
XI - Convocar e presidir o Conselho de Defesa Constitucional.  
XII - Nomear os Governadores dos Territórios.  
XIII - Manter relações com os Estados  
estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos.  
XIV - Firmar tratados, convenções, e atos  
internacionais, após prévia autorização do Congresso Nacional.  
XV - Declarar guerra, depois de autorizado  
pelo Congresso Nacional, ou, sem prévia  
autorização, no caso de agressão estrangeira  
ocorrida no intervalo das sessões legislativas.  
XVI - Fazer a paz, com autorização ou ad  
referendum do Congresso Nacional.  
XVII - Permitir, ad referendum do Congresso  
Nacional, nos casos previstos em lei complementar,  
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que forças estrangeiras aliadas transitem sob o  
comando de autoridades brasileiras, vedada a  
concessão de bases.  
XVIII - Exercer o Comando Supremo das Forças  
Armadas, prover os seus postos de oficiais  
generais e nomear os seus comandantes.  
XIX - Decretar a intervenção federal, ouvido  
o Conselho de Defesa Constitucional, e submeter o  
ato ao Congresso Nacional.  
XX - Decretar a mobilização nacional, total ou parcialmente.  
XXI - Solicitar ao Congresso Nacional, ouvido  
o Conselho de Defesa Constitucional a decretação  
de Estado de Sítio ou decretá-lo.  
XXII - Decretar o Estado de Alarme, ouvido o  
Conselho Constitucional do Estado e submeter o ato  
ao Congresso Nacional.  
XXIII - Remeter mensagem ao Congresso  
Nacional por ocasião da abertura da Sessão  
Legislativa, expondo a situação do País,  
solicitando as providências que julgar cabíveis.  
XXIV - Outorgar condecorações e distinções honoríficas.  
XXV - Determinar a realização de referendum  
sobre projetos de emendas constitucionais e de  
leis que visem a alterar a estrutura ou afetem e  
equilíbrio dos poderes sem prejuízo de igual  
faculdade conferida às Casas do Congresso  
Nacional, cabendo ao Tribunal Superior Eleitoral  
executar a medida.  
Art. 11 - Dissolver a Câmara dos Deputados,  
após esta Casa Legislativa, por voto da maioria  
absoluta de seus membros, destituir por duas vezes o Ministério.  
Parágrafo único - O Decreto de dissolução  
deverá convocar eleições gerais para a Câmara dos  
Deputados no prazo máximo de sessenta dias.  
Art. 12 - O Presidente da República não  
poderá dissolver a Câmara dos Deputados durante o  
Estado de Sítio ou de Alarme. Nem poderá dissolvê-  
la no último ano de seu mandato.  
Parágrafo único - Durante esse período a  
Câmara só poderá votar a destituição do Ministério  
ou de qualquer dos Ministros com a aprovação de  
2/3 dos seus membros.  
Art. 13 - O Senado não poderá ser dissolvido. 
Justificativa: 
Inicialmente, a emenda substitutiva oferecida, parece ferir o disposto no parágrafo 2º do art. 23 do 
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, entretanto, devemos esclarecer a 
inocorrência de tal fato, haja vista que a emenda modifica, integralmente, a proposta de Sistema de 
Governo o que envolve a necessidade de se alterarem todos os artigos da Seção I. 
É evidente que ao propormos outro Sistema de Governo que não o do relator, é de todo 
imprescindível modificarmos as atribuições do Presidente da República, que não podem ser as 
mesmas no Sistema Parlamentarista e Presidencialista. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:01223 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 30 o item XX, no  
Relatório Final da Subcomissão do Poder Executivo.  
XX - Nomear e exonerar os Presidentes e  
Diretores de Autarquias, das Sociedades de Economia  
Mista, das Fundações e Entidades mantidas pela  
União Federal. 
Justificativa: 
A redação proposta visa dar ao primeiro Ministro o efetivo poder da máquina burocrática da União. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:01224 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o item XXIX do artigo 10 do  
Relatório Final da Subcomissão do Poder Executivo. 
Justificativa: 
No regime parlamentarista todos os Ministros precisam ser de livre nomeação e exoneração do 
Primeiro Ministro. E em consequência também deverão ser detentores da moção de confiança ou de 
desconfiança do legislativo. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:01272 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   A redação dos incisos I, VII, XVII, do art.  
10 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Executivo passa a ser a seguinte:  
Art. 10 ....................................  
I - nomear o chefe do Governo e por indicação  
deste, os demais Ministros, e demiti-los por sua  
iniciativa ou quando o Congresso lhes negar confiança;  
............................................  
VII - dissolver o Congresso Nacional e  
convocar eleições extraordinárias;  
............................................  
XVII - exercer o comando supremo das Forças Armadas. 
Justificativa: 
A nossa posição é a de que não só a Câmara dos Deputados será dissolvida, mas o Congresso 
Nacional, daí as alterações. 
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Por outro lado, a atribuição de prover os seus postos de oficiais-generais e nomear os comandantes 
das Forças Armadas é do Chefe de Governo e não do Presidente da República, no sistema 
parlamentarista de governo que pleiteamos. 
No inciso I, esta redação também é mais compatível com o que defendemos. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01275 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso XXIX do art. 10 do  
Anteprojeto do Poder Executivo e, no parágrafo  
único do mesmo artigo, a parte referente ao inciso XXV. 
Justificativa: 
É inadmissível que um Poder como o Legislativo, ao construir politicamente um novo ordenamento 
jurídico para o País, tenha uma posição tão submissa junto aos generais militares, cedendo às 
pressões, prevendo a não sujeição a moção de desconfiança. Significa legislar por exceção, e isto 
contraria, definitivamente, não só o regime de governo que queremos, como também os princípios do 
Estado de Direito democrático. 
A supressão da delegação de poderes, do Presidente da República ao Primeiro Ministro, é 
consequência de outra emenda apresentada, que coloca a atribuição prevista no inciso XXV como do 
Conselho de Ministros e não do Presidente da República. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:01287 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o item XXIX do artigo 10. 
Justificativa: 
O mandamento que se quer erradicar, é grave deformação do sistema parlamentar de governo. 
É, malsã tentativa de, através de norma hibrida, pretensamente amenizar resistências militares a um 
regime de gabinete. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:01289 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do item XV do art. 10,  
adotando-se a seguinte:  
XV - Declarar guerra, depois de autorizado  
pelo Congresso Nacional, que será, em qualquer  
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tempo, extraordinariamente convocado pelo  
Presidente da República, para tal efeito. 
Justificativa: 
É extremamente perigoso a delegação legislativa contemplada na norma do anteprojeto. Cabe coibi-
la. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01290 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o item VII do artigo 10. 
Justificativa: 
A iniciativa das leis, por parte do Executivo, no regime parlamentarista, deve caber ao Conselho de 
Ministros, através do Primeiro Ministro, ou de qualquer um de seus membros, com o apoio deles. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01291 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Suprima-se no item VII do artigo 10 a  
expressão "e ouvido o Conselho da República" e  
adite-se no final, a expressão "na forma  
estabelecida nesta Constituição". 
Justificativa: 
Não encontramos sentido no Conselho da República. 
De outro lado, é prudente o acréscimo proposto. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01292 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o item II e III do artigo 10. 
Justificativa: 
Cabe ao Presidente da República a escolha do Primeiro Ministro. Após a sua nomeação, a extensão 
da confiança, determina a autonomia do Primeiro Ministro. Caso contrário, tem-se a responsabilidade 
dividida. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01314 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Subcomissão III-b  
Suprima-se no art. 30, item III a expressão  
"após a apreciação do Presidente da República" e  
no item VI a expressão" com a aprovação do Presidente da República". 
Justificativa: 
No regime parlamentarista, a iniciativa governativa do presidente da república esgota-se na indicação 
do Primeiro-Ministro. 
Após a iniciativa de governo, passa ao Primeiro Ministro. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01343 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo  
Suprimir o item XI do art. 10 
Justificativa: 
A emenda visa adaptar o texto à supressão do Conselho da República. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01344 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo  
Suprimir o inciso X do Art. 10 
Justificativa: 
O poder de veto a projetos de lei concedido ao Presidente da República transforma o executivo em 
super poder, limitando o legislativo em suas prerrogativas. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01345 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
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Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo  
Suprimir o item VII do art. 10. 
Justificativa: 
A emenda visa suprimir este inciso que é genérico e dá poderes para o Presidente dissolver a 
Câmara dos Deputados a qualquer momento o que tornaria o regime ditatorial. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01346 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo.  
Suprimir inciso V. do art. 10. 
Justificativa: 
Aprovada a emenda que submete as referidas nomeações à aprovação pelo Congresso, torna-se 
desnecessário este inciso. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01347 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo.  
O inciso IV do art. 10 terá a seguinte redação:  
IV - Nomear, após aprovação do Congresso  
Nacional, os Ministros do Supremo Tribunal  
Federal, do Tribunal de Contas da União, dos  
Tribunais Superiores, o Procurador Geral da  
República, os Chefes de Missão Diplomática de  
caráter permanente, o Presidente de os diretores  
do Banco Central do Brasil, os juízes dos  
Tribunais Federais, o Consultor Geral da República  
e os Governadores de Territórios; 
Justificativa: 
A emenda visa garantir também a democratização na indicação de Magistrados Federais e 
Governadores dos Territórios Federais, submetendo-as a aprovação do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01348 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
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Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo  
O inciso III do art. 10 passa ter a seguinte redação:  
III - nomear e exonerar os Ministros de  
Estado, ouvido o Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Garante-se a autoridade presidencial conquistada pelo voto para a nomeação do ministério, 
harmonizada pela aprovação do mesmo pelo Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:01349 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo  
O inciso II do art. 10 passa a ter a seguinte redação:  
II - elaborar e submeter à aprovação do  
Congresso Nacional o Plano Nacional de  
Desenvolvimento, com o Orçamento Programa correspondente; 
Justificativa: 
Compete ao presidente, eleito pelo voto direto e comprometido perante os milhões de eleitores com 
um programa de governo, a responsabilidade de elaborar o Plano Nacional de Desenvolvimento e 
seus respectivo Orçamento Programa, a serem aprovados pelo Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01350 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo.  
O inciso do art. 10 passa a ter a seguinte redação:  
I - Estabelecer as diretrizes da política  
administrativa federal e exercer a sua direção  
superior, dispondo sobre a estrutura, as  
atribuições e o funcionamento dos órgãos da  
administração federal; 
Justificativa: 
A partir dos compromissos programáticos assumidos perante o eleitorado durante o período eleitoral, 
deve o presidente exercer a administração superior, de acordo com o Plano Nacional de 
Desenvolvimento por ele também elaborado (também de acordo com os mesmos compromissos) e 
aprovado pelo Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01354 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo.  
Dê-se ao inciso XIV do art. 10 a seguinte redação:  
XIV - Celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais "ad referendum" do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
O Congresso Nacional é órgão mais representativo que o Senado Federal. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01355 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo.  
O inciso XIX do art. 10 terá a seguinte redação  
XIX - decretar a intervenção federal ouvido o  
Conselho de Ministros e o Congresso Nacional, e  
promover a sua execução. 
Justificativa: 
A emenda visa adaptar o texto à supressão do Conselho da República. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:01356 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo  
Suprimir o inciso XXIX do art. 10. 
Justificativa: 
Não podemos aceitar razões que sugiram discriminação de poder entre ministérios ou ainda a tutela 
de ministros das armas sobre o executivo. 
Parecer:   
   Aprovada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00014 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR:  
- Suprimir a expressão "Primeiro Ministro"  
das seguintes partes do anteprojeto:  
- no art. 5o., incisos III e VII.  
- art. 6o., caput.  
- no art. 9o., incisos I e IV.  
- inciso I do art. 10.  
- inciso I do art. 14.  
- § 1o. do art. 20.  
- artigos 22 e 23.  
- artigo 26, § 1o.  
- artigo 26, caput.  
- inciso I do art. 38.  
- no artigo 25, inciso I  
- Substituir a expressão "Primeiro Ministro"  
pela expressão "Presidente da República", nas  
seguintes partes do anteprojeto:  
- inciso VIII, do art. 5o.  
- inciso II, do art. 9o.  
- inciso VI do art. 9o.  
- inciso VI do art. 10.  
- artigo 24.  
- inciso XXI do art. 38.  
- inciso XXII do art. 38.  
- Suprima-se:  
- o inciso III do art. 9o.  
- o inciso V do art. 9o.  
- § único do art. 38. 
Justificativa: 
As emendas visam retirar do projeto seu caráter parlamentarista. 
Parecer:   
   Rejeitada. Contraria a filosofia do substitutivo. 
   
   EMENDA:00020 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator  
Dê-se nova redação aos seguintes incisos ao  
art. 38 e acrescenta-se os seguintes:  
I - Nomear e exonerar os Ministros de Estado.  
II - Exercer, com o auxílio dos Ministros dos  
Estados, a direção superior da Administração federal.  
VI - Apresentar plano de governo ao Congresso Nacional.  
XXI - Expedir decretos e regulamentos para a  
fiel execução das leis.  
XIII - Celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, firmar acordos, empréstimos e  
obrigações externas, depois de aprovados pelo  
Congresso Nacional.  
XXIII - Determinar a realização de referendo,  
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ouvindo o Conselho da República, sobre matéria  
legislativa e Constitucional.  
XXVIII - Enviar proposta de orçamento ao Congresso Nacional.  
XXX - Apresentar semestralmente ao Congresso  
Nacional relatório sobre a execução do Plano de Governo.  
XXXI - Dispor sobre a estrutura e o  
funcionamento da Administração federal, na forma da lei.  
XXXII - Prover e extinguir os cargos públicos  
federais na forma da lei.  
XXXIII - Demitir Ministros de Estado ou  
quaisquer dirigentes de órgãos ou empresas  
públicas ou de economia mista, que tenham recebido  
voto de censura do Congresso Nacional.  
- Suprima-se a palavra "generais" do inciso XVI do art. 38. 
Justificativa: 
A emenda visa assegurar poderes de governo ao Presidente da República eleito em eleições diretas 
capazes de possibilitar-lhes responder diante do povo que o eleger na solução dos problemas que 
afligem o povo. 
Se o Presidente eleito não tardar qualquer resposta ao povo, o voto será importante e o povo sentir-
se-á frustrado.  
Sabemos da crise que advirá. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Algumas das hipóteses já se acham contempladas no artigo 38. 
   
   EMENDA:00060 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao art. 38 do Substitutivo da  
Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo:  
Substituir no inciso XII do art. 38 a expressão  
"Senado Federal" por "Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Com a nova redação o disposto no inciso XIII do artigo 38 seria compatibilizado com o disposto no 
inciso I do artigo 5º. 
Parecer:   
   Rejeitada. A matéria é de competência exclusiva do Senado Federal. 
   
   EMENDA:00065 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das atribuições do Poder Legislativo  
Suprima-se no Substitutivo da Comissão da  
Organização dos Poderes e Sistema de Governo, as  
seguintes expressões:  
Art. 5o. - ..................................  
............................................  
VII - .... "e do Primeiro-Ministro..."  
VIII - .... "do Primeiro-Ministro, bem como  
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..."  
Art. 6o. - .... "o Primeiro-Ministro e ...."  
Art. 9o. - ..................................  
..................................................  
I - ... "o Primeiro-Ministro ..."  
IV - ... "ao Primeiro-Ministro e ..."  
VI - ... "através de moção ao Primeiro-Ministro ..."  
Art. 10. - ................................  
I - ... "Primeiro-Ministro ou ..."  
VI - ... "por proposta do Primeiro-Ministro ..."  
Art. 14. - ..................................  
I - ... "Primeiro-Ministro ou ..."  
Art. 20. - ................................  
§ 1o. - ... "por solicitação do Primeiro-Ministro ..."  
Art. 22. - ... "ao Primeiro-Ministro ..."  
Art. 23. - ... "ouvido o Primeiro-Ministro ..."  
Art. 24. - ... "Primeiro-Ministro, ouvido o ..."  
Art. 25. - ..................................  
I - ... "ou do Primeiro-Ministro ..."  
..................................................  
Art. 26. - ... "do Primeiro-Ministro ..."  
§ 1o. - ... "e o Primeiro-Ministro ..."  
Art. 38. - ..................................  
I - ... "o Primeiro-Ministro ..."  
II - ... "elaborados pelo Conselho de Ministros."  
XXI - ... "por solicitação do Primeiro-Ministro, ouvido o Conselho da República ..."  
XXIII - ... "ouvido o Conselho da República ..."  
Art. 112. - ... "devendo, no mesmo dia, ser nomeado o Primeiro-Ministro ..." 
Justificativa: 
Como fomos contrário à figura do Primeiro-Ministro estamos suprimindo em todos os artigos a sua 
existência.  
Parecer:   
   Contrário. O regime proposto no anteprojeto é parlamentarista 
   
   EMENDA:00066 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das atribuições do Poder Legislativo  
Suprima-se no Substitutivo da Comissão da  
Organização dos Poderes e Sistema de Governo os  
seguintes artigos, incisos e parágrafos,  
renumerando os demais:  
- incisos II, III, V do art. 9o.;  
- incisos VI, X, XXVIII e Parágrafo único do art. 38;  
- Art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47 da Seção IV;  
- Art. 48, art. 49, art. 50, art. 51 da Seção V;  
- Art. 52, art. 53, art. 54 da Seção VI;  
- Art. 59, art. 60 da Seção VIII;  
- Art. 111 da Seção II. 
Justificativa: 
Como somos contrário ao Parlamentarismo e consequentemente à figura do Primeiro-Ministro, 
estamos suprimindo-os em todos os artigos.  
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Parecer:   
   Contrário. O regime proposto no anteprojeto é parlamentarista 
   
   EMENDA:00068 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   No art. 38 do Substitutivo do relator,  
Deputado Egídio Ferreira Lima, proceder-se-á as  
seguintes alterações:  
III - ... dos Membros do Conselho Monetário  
Nacional, dos Governadores dos Territórios, dos  
Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito  
Federal, do Presidente do Instituto Brasileiro de  
Geografia e Estatística e o Presidente e Diretores  
do Banco Central do Brasil. 
Justificativa: 
Pela relevância de tais funções, de interesse tanto dos Poderes da República como também de toda 
sociedade brasileira. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. A exceção do Presidente do Banco Central do artigo 38, todas as demais 
hipóteses ventiladas estão inseridas na competência do Senado Federal. 
   
   EMENDA:00123 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Emenda  
Inclua-se no inciso VI do art. 38 do  
substitutivo a expressão "nos termos do inciso II  
do § 4o. do art. 42 desta Constituição". 
Justificativa: 
O Presidente da República só poderá dissolver a Câmara dos Deputados nos limites previstos pela 
Constituição. Esse poder não poder ser irrestrito.  
Parecer:   
   Rejeitada. A dissolução da Câmara somente se dá nos termos do inciso 2 do parágrafo quarto do 
artigo 42. 
   
   EMENDA:00126 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA  
Substitua-se a expressão "pelo Senado  
Federal" contida nos incisos III e XII do art. 38  
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e no art. 40, do substitutivo, pela expressão  
"pelo Congresso Nacional". 
Justificativa: 
A aprovação desses cargos, bem como a celebração de tratados ou julgamento do Presidente da 
República, deve ser feita pelo Congresso Nacional e não apenas pelo Senado Federal, como forma 
de fortalecer o Poder Legislativo. 
Parecer:   
   Rejeitada. A emenda se insurge contra a competência exclusiva do Senado Federal para o trato 
das hipóteses nela previstas. 
   
   EMENDA:00127 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA  
O inciso I do art. 38 do Substitutivo passa a  
ter a seguinte redação:  
"Nomear, após aprovação pelo Congresso  
Nacional, o Primeiro Ministro e exonerá-lo, bem os  
Ministro-de-Estado". 
Justificativa: 
O texto Constitucional deve explicitar que a nomeação do Primeiro Ministro só ocorre após a 
aprovação do nome indicado pelo Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada. Com relação ao Primeiro Ministro o que se aprova é a sua indicação, e assim mesmo 
pela Câmara dos Deputados. 
   
   EMENDA:00131 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se a expressão "estado de alarme" do  
inciso XXI do art. 38, do art. 45 e do inciso VI  
do art. 60 do substitutivo. 
Justificativa: 
Consideramos que a figura do “estado de alarme” em nada difere da do estado de emergência, 
instrumento arbitrário e anti-democrático. Por isso, propomos sua supressão. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Manteve o estado de sítio de que fala o inciso XXI do artigo 38, o artigo 45 
e o inciso 6 do art. 60. 
   
   EMENDA:00132 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
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Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se o inciso XI do art. 38 do substitutivo. 
Justificativa: 
Propomos que os governadores dos territórios sejam eleitos por suas populações. Daí a supressão. 
Parecer:   
   Rejeitada. Os territórios ainda não possuem autonomia política para o que preconiza a emenda. 
   
   EMENDA:00180 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:   
   Suprima-se, no art. 38, as expressões: "o  
Primeiro-Ministro e" do inciso I, e "por  
solicitação do Primeiro-Ministro" dos incisos XXI e XXII.  
Suprima-se, no mesmo artigo 38, os incisos  
VI, XXVIII, e o seu parágrafo único.  
Dê-se ao inciso II do citado artigo 38, a  
seguinte redação:  
II - Promover a elaboração do plano de  
governo e dos planos e programas nacionais e  
regionais de desenvolvimento, e submetê-los à  
apreciação do Congresso Nacional;  
Acrescentem-se, no mesmo artigo 38, na ordem  
e numeração que lhe forem compatíveis, os  
seguintes incisos:  
- decretar o estado de calamidade, submetendo  
as razões do Congresso Nacional;  
- expedir decretos e regulamentos para fiel  
execução das leis;  
- assegurar a unidade da ação governamental;  
- convocar extraordinariamente o Congresso Nacional;  
- enviar a proposta de orçamento ao Congresso Nacional;  
- prestar anualmente ao Congresso Nacional as  
contas relativas ao exercício anterior, dentro de  
60 (sessenta) dias da abertura da sessão legislativa;  
- apresentar semestralmente ao Congresso  
Nacional relatórios sobre a execução e  
funcionamento da administração federal, prover e  
extinguir os cargos públicos, na forma que dispuser a lei;  
- autorizar brasileiros a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de governo estrangeiro. 
Justificativa: 
A justificação à presente emenda funda-se nas mesmas razões expostas à emenda que visa alterar a 
redação do artigo 31. 
Parecer:   
   Rejeitada. Contrária à filosofia do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00230 PARCIALMENTE APROVADA 
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:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   O item IX do art. 38 do Substitutivo da  
Comissão III (da Organização dos Poderes e  
Sistemas de Governo) passa ter a seguinte redação:  
"IX - vetar projeto de lei, parcial ou  
totalmente, ou solicitar a sua reconsideração ao  
Congresso Nacional, não sendo permitido vetar  
palavras ou expressões, isoladamente." 
Justificativa: 
O nosso ponto de vista em relação à ideia que aditamos, objetiva evitar um sentido ambíguo ou em 
desacordo com a ideia original do projeto de lei. Entendemos que as palavras, bem como as 
expressões têm significado completo, todavia, colocados numa oração ou num período, relacionando-
se com outras, elas complementam o significado daquelas que têm o seu significado complementado 
por outras. 
Assim, via de regra, retirando-se por meio do voto palavras ou expressões, isoladamente, do corpo 
de um dispositivo de um projeto de lei, corre-se o risco de incorrermos numa imprecisão, numa 
ambiguidade ou, ainda numa incongruência. 
Com adoção da figura da “Reconsideração ao Congresso Nacional” entendemos que o nosso 
argumento se fortalece na semântica vernacular e se robustece no aspecto fático. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente, em consonância com a filosofia do substitutivo. 
   
   EMENDA:00304 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   O inciso XVI, art. 38 passa a ter a seguinte redação:  
"Nomear os Ministros da Marinha, Exército,  
Aeronáutica, Serviço Nacional de Informações e  
Estado-Maior das Forças Armadas"; 
Justificativa: 
O Parecer e Substitutivo Egídio Ferreira Lima reconhece que “O Presidente da República é o Chefe 
de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas”. Então, como ele poderá apenas “prover os 
seus postos de oficiais-generais e nomear seus comandantes” passando por cima do Primeiro-
Ministro e Ministros militares por este nomeados? Trata-se de evidente contradição a ser corrigida, 
concedendo ao Presidente poderes de nomear os próprios Ministros militares a ele submetidos 
diretamente como Comandante Supremo das Forças Armadas. 
Parecer:   
   Rejeitada. Os ministros militares não têm função de comando militar e sim de administração de 
seus recursos. São Ministérios Políticos e administrativos, sendo, desta forma subordinados ao Chefe 
do Governo, o Primeiro-Ministro. 
   
   EMENDA:00307 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se o inciso XX ao art. 51:  
"O Primeiro-Ministro poderá nomear até dois  
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ministros sem pasta, também chamados de ministros  
de assuntos extraordinários". 
Justificativa: 
Trata-se de uma técnica parlamentarista muito divulgada, para cooptação de setores oposicionistas 
necessários à estabilidade do Primeiro-Ministro, ou por necessidades ocasionais e prementes à 
maneira do que o próprio presidencialismo fez há pouco com a desburocratização. 
Parecer:   
   Rejeitada. Cabe ao Primeiro-Ministro estruturar o seu ministério de acordo com seu Plano de 
Governo. Não devendo ser disposto constitucional o número de ministros que ele deve ter. 
   
   EMENDA:00309 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Fica eliminado o inciso IX do art. 38 
Justificativa: 
Apresenta-se muito digna de preocupação a insistência do Parecer e Substitutivo Egídio Ferreira 
Lima em conferir ao Presidente da República poder de “vetar projeto de lei, total ou parcialmente, ou 
solicitar a sua reconsideração ao Congresso Nacional”. Ora, isto significa ignorar o que já houve de 
desastroso a respeito, quando o presidente João Goulart entrou, a propósito, em curso de colisão 
com o Primeiro-Ministro Tancredo Neves, daí resultando Primeiros-ministros submissos a ponto de 
invalidar o parlamentarismo e advir a inevitável intervenção militar. Aprendemos a lição do passado 
tão recente. Evitemos sua repetição. 
Parecer:   
   Rejeitada. No Art. 28, § 4o, se vê que o veto passou a ter uma estrutura muito mais democrática e 
precisa. 
   
   EMENDA:00365 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator:  
Suprime o art. 29 e o inciso IX do art. 38. 
Justificativa: 
Trata-se de suprimir a figura do veto. 
Parecer:   
   Rejeitada. Observando a forma como foi estruturado o veto, veremos que ele tornou uma 
disposição muito democrática. 
   
   EMENDA:00388 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Inclua-se ao Substitutivo do Senhor Relator o inciso XXX, Art. 38:  
XXX - Os Ministros de Estado serão exonerados  
pelo Presidente da República se o Congresso  
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Nacional, pelo voto da maioria absoluta dos  
integrantes na Câmara dos Deputados e do Senado  
Federal, entender que os mesmos não devem  
continuar e exercer aquele cargo. 
Justificativa: 
Embora defendamos um presidencialismo clássico, entendemos que esta sugestão virá plenamente 
ao encontro dos anseios de toda a Nação. 
O Ministro que tiver sua atuação desaprovada pelo voto da maioria absoluta de Deputados e 
Senadores deve ser exonerado de suas funções pelo Presidente da República. 
Parecer:   
   Rejeitada. Esta emenda não tem fundamento, se for adotado o sistema parlamentar proposto pelo 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00426 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   A) Suprima-se do inciso XXI do art. 38 a  
expressão ... "e o estado de sítio,"  
B) Inclua-se no art. 38 o seguinte inciso  
XXII, renumerando-se os demais:  
XXII - Solicitar ao Congresso Nacional, por  
solicitação do Primeiro-Ministro e ouvido o  
Conselho da República, a decretação do estado de sítio; 
Justificativa: 
O Poder Executivo já dispõe do estado de alarme para a adoção de providências urgentes, ad 
referendum do Legislativo. Assim pode ser dado ao estado de sítio a mesma regra da Constituição de 
1946. 
Parecer:   
   Contrário. A decretação do estado de sítio deve ser submetida ao Congresso nacional, mas o ato 
deve ser exercido de maneira rápida e por isto mesmo não deve esperar pela aprovação 
do Parlamento. 
   
   EMENDA:00428 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 38, I, do Anteprojeto:  
Art. 38 - ..................................  
I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e,  
por proposta deste, os Ministros de Estado. 
Justificativa: 
Trata-se de tornar mais claro o mecanismo de nomeação dos Ministros de Estado. 
Parecer:   
   Favorável. A alteração é pertinente. 
   
   EMENDA:00429 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se no inciso XI do art. 51, a expressão "extinguir". 
Justificativa: 
A criação de cargos é competência do Poder Legislativo, com sanção do Executivo. Sua extinção não 
pode, pois, ser atribuição do Primeiro-Ministro. 
Parecer:   
   Rejeitada. A administração é dinâmica e é certo que alguns setores dela se torna obsoleta, por isto 
achamos necessário manter o texto original. 
   
   EMENDA:00453 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - acrescentar ao inciso VI, do art. 38 do  
anteprojeto do ilustre Relator a seguinte expressão:  
"..., nos casos e na forma previstos nesta Constituição". 
Justificativa: 
Em que pese a regulamentação do poder de dissolução da Câmara dos Deputados em outro 
dispositivo, a ausência de vinculação do texto com o permissivo Constitucional, poderá levar ao 
entendimento de que o poder do Presidente da República em dissolver a Câmara é aquele previsto 
no artigo 42, § 4º, inciso II e em qualquer outra hipótese. Como a Constituição deve ser precisa no 
seu enunciado, e evitar, tanto quanto possível, interpretações diversas, o acréscimo da expressão 
visa estabelecer, de forma definitiva, os casos de dissolução da Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Favorável. Faz-se necessário acrescentar está emenda para que não haja dupla interpretação do 
inciso VI, do Art. 38. 
   
   EMENDA:00483 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Ao Substitutivo, dê-se ao inciso XXVII do  
Art. 38, referente às competências do Presidente  
da República, a seguinte redação:  
"XXVII - permitir, em tempo de paz, nos casos  
previstos em lei complementar, que forças  
estrangeiras transitem pelo território nacional ou  
nele permaneçam temporariamente".  
Acrescente-se um novo inciso ao Art. 38, com  
a seguinte redação:  
"XXX - permitir, em tempo de guerra, com  
autorização do Congresso Nacional, nos casos  
previstos em lei complementar, que forças  
estrangeiras amigas transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente". 
Justificativa: 
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É normal na comunidade das nações, em tempo de paz, o trânsito, ou mesmo a permanência 
temporária, de forças militares estrangeiras em território nacional, para a realização de exercícios 
militares conjuntos, visitas ou escalas operacionais (navios e aeronaves militares). 
No caso específico do Brasil, face à sua extensa fronteira terrestre e litoral de valor considerável no 
contexto geoestratégico do Atlântico Sul, pode-se considerar como um fato rotineiro o trânsito, e 
eventual a permanência temporária, de forças estrangeiras em território nacional, em tempo de paz, 
quer para realizar exercícios de interesse de nossas Forças Armadas, quer para receber apoio 
logístico nas escalas operacionais de suas unidades (navios e aeronaves militares), a nível de 
reciprocidade. 
Pode-se citar, como exemplo, a existência de determinados estabelecimentos militares paraguaios 
próximos à nossa fronteira, cujo acesso por forças militares paraguaias é normalmente realizado 
através de rodovias brasileiras, em território nacional, com autorização brasileira. 
Assim, não parece adequado submeter à autorização do Congresso Nacional, toda vez que se tornar 
necessário conceder permissão para que forças estrangeiras venham a efetuar trânsito, ou 
permanência temporária, em território nacional, em tempo de paz. 
Em tempo de guerra, parece adequado submeter ao Congresso Nacional tal permissão, entretanto, o 
termo “forças estrangerias amigas” parece ser mais abrangente e flexível do que “forças estrangeiras 
aliadas”, que pressupõe a celebração prévia de um Acordo militar ou Tratado formal. 
A enfatização, da necessidade de que as forças estrangerias em território nacional permaneçam sob 
o comando de autoridade brasileira, não parece adequada ao texto constitucional, sendo mais próprio 
que a matéria esteja contida e perfeitamente regulamentada, no que diz respeito aos diversos níveis 
de comando, em lei complementar. 
Parecer:   
   Rejeitada. A redação atual foi proposta reiterada de vários parlamentares e nos parece ser bem 
apropriada para o assunto. 
   
   EMENDA:00494 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa do inciso III, do art. 38  
e aditiva ao mesmo artigo, da Seção II, das  
Atribuições do Presidente da República, do  
Capítulo II, do Executivo.  
Modifique-se, no art. 38, a redação do inciso  
III, adotando-se a seguinte:  
Art. 38 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais  
Superiores, os Chefes de Missão Diplomática de  
caráter permanente e o Presidente do Banco Central  
do Brasil;  
Inclua-se, em consequência, um inciso:  
inciso - nomear, após aprovação pela Câmara  
dos Deputados, o Procurador-Geral da República. 
Justificativa: 
O art. 100 do capítulo do Ministério Público estabelece ser a nomeação do Procurador-Geral da 
República, precedida de aprovação da escolha pela Câmara dos Deputados. 
Necessário, assim, se faz a emenda sugerida para compatibilizar os dois textos. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente, com subemenda aditiva que acrescenta ao texto desta emenda a: 
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supressão da alínea d, do inciso III do Art. 10, renumerando-se os demais. O intuito é o 
de compatibilizar o texto do substitutivo. 
   
   EMENDA:00628 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:   
   Dê-se, ao inciso XIII, do art. 38, esta redação:  
"............................................  
XIII - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais ad-referendum do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Por envolveres questões de relevância, os atos internacionais praticados pelo Presidente da 
República merecem análise e decisão das duas Casas do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Aprovada. Corrige engano no substitutivo. 
   
   EMENDA:00692 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dar à Seção II, do Capítulo II do Poder  
Executivo a seguinte redação:  
Das Atribuições do Presidente da República  
Art. - Compete privativamente ao Presidente da República:  
I - Nomear e exonerar o Primeiro Ministro na  
forma estabelecida na Constituição;  
II - Nomear e exonerar os Ministros de  
Estado, ouvido o Primeiro Ministro;  
III - Convocar e presidir o Conselho de Ministros;  
IV - Exercer com o auxílio do Primeiro  
Ministro e dos Ministros de Estado a direção da  
administração federal, apresentando plano de  
governo ao Congresso;  
V - Iniciar o processo legislativo, ouvido o  
Primeiro Ministro, nas formas e nos casos  
previstos nesta Constituição;  
VI - Sancionar, promulgar e fazer publicar as  
leis, expedir decretos e regulamentos para sua  
fiel execução;  
VII - Vetar projetos de lei, ouvido o Primeiro Ministro;  
VIII - Convocar e presidir o Conselho da República;  
IX - Dispor, conjuntamente com o Primeiro-  
Ministro, sobre a estruturação, atribuições e  
funcionamento dos órgãos da administração federal;  
X - Nomear os Governadores dos Territórios;  
XI - Prover e extinguir os cargos públicos  
federais, na forma da lei;  
XII - Manter relações com Estados estrangeiros;  
XIII - Celebrar tratados, convenções e atos  
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internacionais, "ad referendum" do Congresso Nacional;  
XIV - Declarar guerra, depois de autorizado  
pelo Congresso Nacional ou sem prévia autorização,  
no caso de agressão ocorrida no intervalo das  
sessões legislativas;  
XV - Fazer a paz, com autorização ou "ad  
referendum" do Congresso Nacional;  
XVI - Permitir nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente;  
XVII - Exercer o comando supremo das Forças Armadas;  
XVIII - Decretar a mobilização nacional,  
total ou parcialmente;  
XIX - Decretar e executar a intervenção federal;  
XX - Autorizar brasileiros a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XXI - Enviar proposta de orçamento ao  
Congresso Nacional;  
XXII - Prestar anualmente ao Congresso  
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura  
legislativa, as contas relativas ao anterior;  
XXIII - Remeter mensagem ao Congresso  
Nacional por ocasião da abertura da sessão  
legislativa, expondo a situação do País e  
solicitando as providências que julgar necessário;  
XXIV - Decretar o Estado de alarme, ouvido o  
Conselho da República, "ad referendum" ao  
Congresso Nacional;  
XXV - Solicitar ao Congresso Nacional, ouvido  
o Conselho da República, a decretação de estado de sítio.  
§ 1o. - Não havendo Primeiro Ministro em  
exercício, o Presidente da República exercerá  
diretamente os poderes estabelecidos nos incisos  
IV, V, VII e IX do presente artigo.  
§ 2o. - O Presidente da República pode  
delegar ao Primeiro Ministro as atribuições  
mencionadas nos incisos III, IX, XI, XX deste artigo.  
§ 3o. - O Presidente da República exercerá  
plenamente as funções previstas no artigo enquanto  
não nomeado o Primeiro Ministro, inclusive para  
nomeações de Ministros interinos. 
Justificativa: 
As eleições diretas para Presidente da República constituem hoje um fato incrustado na vida 
brasileira, dado inafastável. 
O Presidente da República, eleito em eleições diretas, por maioria absoluta, é o mais lídimo delegado 
na Nação, que em campanha percorre o País e ausculta a população. O Presidente eleito, tendo 
ouvido as aspirações, assume compromissos. É inaceitável que venha emascular esse mandatário do 
povo, por meio da criação de regime Parlamentarista, que o transforma em mero Chefe de Estado. 
É imprescindível a criação de um regime caracterizado pela co-responsabilidade do Executivo e do 
Legislativo na condução da administração e na execução do plano de governo. 
O acúmulo de atribuições que recaem sobre o Presidente da República e o seu isolamento do 
Congresso Nacional indicam o caminho de um Semi-Presidencialismo, no qual é mantida a figura 
central do Presidente da República, a ser auxiliado, no controle e coordenação dos Ministérios e na 
execução do plano de governo por um Primeiro Ministro, que seja também condutor político, 
opinando sobre nomeações e exonerações dos Ministros de Estado. 
É prevista moção de censura por parte do Congresso ao Primeiro Ministro, ou qualquer outro titular, 
importando, se aprovada, na respectiva substituição. Tal moção, no entanto, somente poderá ser 
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apresentada seis meses após a nomeação. Com isto, garantem-se a continuidade e a eficácia 
administrativas. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Alguma das atribuições sugeridas estão em consonância com o 
Substitutivo. 
   
   EMENDA:00716 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao inciso I do artigo 38 a seguinte redação:  
"Art. 38. ..................................  
I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e,  
por indicação deste, os Ministros de Estado, salvo  
quanto aos seguintes, de livre escolha, os quais  
não estarão sujeitos a moção de desconfiança:  
a) Ministro da Marinha;  
b) Ministro das Relações Exteriores;  
c) Ministro do Exército;  
d) Ministro da Aeronáutica; e  
e) Ministro Chefe do Gabinete Civil;  
Justificativa: 
O provimento dos cargos ministeriais será sempre vinculado à indicação feita pelo Primeiro-Ministro, 
consoante já dispõe o artigo 51, nº III, do Substitutivo. 
A proposta inova ao permitir ao Chefe do Executivo a livre nomeação dos Ministros que relaciona, os 
quais, precisamente por serem de sua pessoal e imediata confiança, estarão imunes ao juízo de 
censura eventualmente manifestado pela Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Rejeitada. Contrária à filosofia do projeto parlamentarista proposto pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:00774 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Adite-se no item XVIII do art. 51 apos  
'República' a expressão ' a decretação de' 
Justificativa: 
Corrige provável falha de redação final. 
Parecer:   
   Aprovada, em nome da melhor técnica legislativa. 
   
   EMENDA:00784 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO LYRA (PMDB/PE) 
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Texto:   
   No substitutivo oferecido pelo Relator,  
procedam-se às seguintes modificações no art. 51:  
1a) Nos incisos II e VI substitua-se  
"aprovação" por "supervisão";  
2a) No inciso VI dê-se a seguinte redação:  
"enviar a proposta de orçamento ao Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Não se deve falar em aprovação, do Presidente da República, relativamente a determinados atos do 
Primeiro-Ministro. Essa linguagem poderia refletir uma submissão funcional que, na realidade, não 
existe. 
Parecer:   
   Aprovada. As modificações proposta visam bem definir o grau de competência do Presidente da 
República, em face do Primeiro-Ministro. 
   
   EMENDA:00793 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:   
   Altera-se a redação do inciso I do Art. 38:  
Art. 38. ....................................  
..................................................  
I - Nomear o chefe do Governo e por indicação  
deste, os demais Ministros, e demiti-los por sua  
iniciativa ou quando o Congresso lhes negar confiança. 
Justificativa: 
Não é admissível, no regime parlamentarista que defendemos, que o Presidente, por sua iniciativa, 
exonere o Primeiro-Ministro, tendo sido aprovado o seu nome pela maioria absoluta do Congresso 
Nacional. Este, sim, ao recusar a confiança, é quem tem competência para destituí-lo do seu cargo. 
Parecer:   
   Rejeitada. A exoneração de que fala o inciso I do artigo 38, obedece a circunstância determinada 
na Constituição. 
   
   EMENDA:00840 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ FOGAÇA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao enunciado do artigo 38:  
Artigo 38 - Compete ao Presidente da  
República, na forma e nos limites desta Constituição. 
Justificativa: 
Se não constar do enunciado a expressão “na forma e nos limites desta Constituição”, fatalmente, no 
futuro, as atribuições do Presidente da República previstas no artigo 38 serão usadas para contrapor-
se a outros artigos da Constituição, podendo ocorrer inúmeros casos de colidência. O ajuste é 
indispensável. 
Parecer:   
   Aprovada. Acato a justificativa, por seus fundamentos. 
   
   EMENDA:00843 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ FOGAÇA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XXI do artigo 38, a seguinte  
redação, renumerando-se o inciso XXI com o número  
XXII e, subsequentemente, todos os demais:  
XXI - ler mensagem perante o Congresso  
Nacional por ocasião da abertura da sessão  
legislativa, expondo a situação do país e  
solicitando as providências que julgar necessárias; 
Justificativa: 
Entendemos ser essa uma atribuição eminentemente ligada ao papel político de árbitro e condutor 
que a Constituição confere ao Presidente da República. 
Ele não exerce as funções de Governo, mas é responsável perante a Nação. Cabe-lhe, pois, essa 
condição solene e formal de revelar os problemas do país e pedir soluções. 
O presidente falará em nome de muitos milhões de votos. 
Por outro lado, essa “Fala Presidencial” aproximará o Presidente do Congresso Nacional. Por isso, é 
importante que não apenas “envie” mensagem, mas que a leia perante os membros do Parlamento. 
Parecer:   
   Rejeitada. A hipótese está prevista no item XIX do mesmo artigo. 
   
   EMENDA:00902 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 38 o seguinte inciso:  
Art. 38. ....................................  
Inciso - exercer o comando supremo das Forças  
Armadas e decretar a mobilização ou o emprego das  
mesmas em qualquer operação interna, mediante  
prévia autorização do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
O Congresso Nacional deve estar atento à mobilização e ação das Forças Armadas nas suas 
operações internas. 
Parecer:   
   Rejeitada. A hipótese está prevista no item XVII do mesmo art. 38. 
   
   EMENDA:00903 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do artigo 38, a seguinte redação:  
Art. 38. ....................................  
I - nomear e exonerar, após aprovação pelo  
Congresso Nacional o Primeiro-Ministro e os  
Ministros de Estado. 
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Justificativa: 
No regime que se propõe parlamentarista não há ato, politicamente relevante, do que a aprovação 
pelo Congresso Nacional do Primeiro-Ministro e Ministros de Estado. 
Parecer:   
   Rejeitada. A sistemática de escolha, prevista no substitutivo, é fundamentalmente fortalecedora do 
parlamento. 
   
   EMENDA:00904 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 38, inciso III, as seguintes palavras:  
"Art. 38. ..................................  
III - oficiais-generais das três Forças  
Armadas e seus comandantes." 
Justificativa: 
A indicação dos oficiais-generais das três Forças Armadas, bem como a dos respectivos 
comandantes, pela expressiva relevância no contexto da administração pública, deve ficar 
condicionada à prévia aprovação pelo Senado Federal. 
Parecer:   
   Rejeitada. A hipótese já está prevista no Incido XVI do Artigo 38. 
   
   EMENDA:00905 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IX do artigo 38 a seguinte redação:  
Art. 38. ....................................  
..................................................  
IX - Vetar projeto de lei, parcial ou totalmente. 
Justificativa: 
Não há como pedir a reconsideração do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada. A hipótese colide com o Inciso XI do Artigo 5o , que trata da competência exclusiva do 
Congresso Nacional. 
   
   EMENDA:00906 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XIII do artigo 38 nova redação:  
Art. 38. ....................................  
..................................................  
XIII - celebrar tratados, convenções e  
quaisquer atos internacionais sempre "ad  
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referendum" do Senado Federal, vedada a vigência  
provisória em qualquer hipótese. 
Justificativa: 
O tratado internacional, sendo norma jurídica, nada mais lógico que seja submetido, no caso, ao 
Senado da república. 
Parecer:   
   Rejeitada. A matéria é da competência exclusiva do Congresso Nacional. 
   
   EMENDA:00907 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XVI do artigo 38 do Substitutivo, a seguinte redação:  
Art. 38. ....................................  
XVI - Exercer o comando supremo das Forças  
Armadas, prover seus postos de oficiais-generais  
das três Armas e nomear seus comandantes, após  
aprovação pelo Senado Federal. 
Justificativa: 
Consideramos que o Senado Federal não estará sujeito à dissolução antecipada, deverá estar 
presente no provimento dos postos de oficiais-generais bem como dos seus comandantes. A decisão, 
exclusiva do Presidente da República, pode acarretar injustiças, como têm acontecido. 
Parecer:   
   Rejeitada. Não é da competência do Senado Federal aprovar tais nomeações feitas pelo 
Presidente, como Comandante Supremo das Forças Armadas. 
   
   EMENDA:00939 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao item XIII do art. 38 do Anteprojeto  
da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema  
de Governo, a seguinte redação:  
"Art. 38 - ..................................  
............................................  
XIII - Celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais "ad referendum" do Congresso  
Nacional"............................................" 
Justificativa: 
O objetivo da presente Emenda é substituir a previsão do Senado Federal pelo Congresso Nacional, 
como órgão competente para aprovar os tratados e atos internacionais. 
Parecer:   
   Aprovada. Em consonância com o art. 5o. do Substitutivo. 
   
   EMENDA:01053 APROVADA 
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:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 51.  
O Art. 51, item XIII passará a ter a seguinte redação:  
'Comparecer a qualquer casas do Congresso  
Nacional, ou as suas Comissões, por iniciativa  
própria, ou quando convocado para prestar  
esclarecimentos sobre assuntos do governo.' 
Justificativa: 
O que se pretende é favorecer o princípio da parlamentarização dos membros do Executivo, 
facilitando seu comparecimento à Câmara. 
Parecer:   
   Aprovada em parte. A expressa referência à "iniciativa própria" do Primeiro-Ministro, é um dado real 
de esclarecimento sobre sua competência. 
   
   EMENDA:01061 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 38:  
No Art. 38 o item I passará a ter a seguinte redação:  
I - 'Nomear e exonerar o Primeiro Ministro e  
os Ministros de Estado, na forma desta Constituição'. 
Justificativa: 
Não fortalecerá o Governo e nada acrescenta ao Presidente, no sistema adotado, ficar com a livre 
atribuição de demitir Ministros. É melhor que o faça, mas segundo a Constituição. 
Parecer:   
   Rejeitada uma vez que atribuições e competências constitucionais pressupõem consonância com a 
Constituição. 
   
   EMENDA:01062 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 38:  
O Art. 38 item VI passa ater a seguinte redação:  
'Dissolver, com aprovação do Conselho da  
República, a Câmara dos deputados e convocar  
eleições extraordinárias'. 
Justificativa: 
A aprovação do Conselho da República, nas hipóteses de dissolução dá característica menos 
discricionária a uma providencia constitucional que há quase cem anos não se pratica no Brasil. A 
dissolução, com a emenda acima, será mais adequada ao momento, ao novo regime e mais hábil e 
prudente para a implantação do parlamentarismo. 
Parecer:   
   Rejeitada por restringir as atribuições do Presidente da República. 
   
   EMENDA:01085 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 107  

 

Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ FOGAÇA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do artigo 51 a designação  
de parágrafo primeiro, acrescentando-se o  
parágrafo segundo, com o seguinte texto:  
Parágrafo 2o. - O Primeiro Ministro deverá compa-  
recer mensalmente ao Congresso Nacional para apre-  
sentar relatórios sobre a execução do Plano de Go-  
verno ou expor assunto de relevância para o país. 
Justificativa: 
A presença mensal do Primeiro-Ministro no Congresso Nacional é uma reivindicação insistentemente 
feita por inúmeros parlamentares membros da subcomissão do Poder Executivo. 
Parecer:   
   Contrário. O Substitutivo já prevê inúmeras oportunidades para comparecimento do Primeiro 
Ministro à Câmara dos Deputados 
   
   EMENDA:01088 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ FOGAÇA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II do artigo 51, a seguinte redação:  
II - elaborar o Plano de Governo juntamente  
com os Ministros de Estados e, após apreciação do  
Presidente da República, apresentá-lo perante o  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Como propusemos em outra emenda que o Plano de Governo fosse exposto pelo Primeiro-Ministro 
perante o Congresso e não apenas perante a Câmara, a presente emenda visa apenas 
complementação correlata. 
Não há por que excluir o Senado Federal desse importante ato político que é a apresentação do 
Plano de Governo. Afinal, o Senado – no mínimo – participará da elaboração das leis que viabilizarão 
a execução do Plano de Governo. 
Parecer:   
   Favorável em partes. Com subemenda para o seguinte texto:  
Elaborar, sob supervisão do Presidente da República, o Programa de Governo e apresentá-lo perante 
a Câmara dos Deputados. 
   
   EMENDA:01102 PREJUDICADA 
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 item I do art. 51 do Substantivo do  
Relator da Comissão da Organização dos Poderes e  
Sistemas de Governo a seguinte redação:  
"Art. 51. Compete ao Primeiro-Ministro:  
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exercer a chefia do Governo e, com o auxílio  
dos Ministros de Estado, a direção superior da  
administração federal". 
Justificativa: 
O parlamentarismo é, por definição, o sistema no qual a chefia de governo é exercida pelo Primeiro-
Ministro. 
A função presidencial é tão-somente a de Chefe de Estado, numa instância em que suas atribuições 
não devem conflitar com as tarefas peculiares de chefia de Governo, da alçada do Primeiro-Ministro. 
Esta emenda procura não deixar dúvidas quanto à interpretação, definindo com clareza quem exerce 
a chefia de Governo. 
Parecer:   
   Contrário. A redação atual do Substitutivo já deixa bem claro o proposto nesta emenda. 
   
   EMENDA:01109 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:   
   Substituam-se, no Substitutivo do Relator da  
Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de  
Governo, os artigos 38, e seu parágrafo único, 39,  
seus itens e parágrafo único, 52 e 54, pelos seguintes:  
"Art. 38. Compete ao Presidente da República:  
I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro  
mediante o voto da Câmara dos Deputados;  
II - nomear e exonerar os Ministros de  
Estado, e os Secretários Gerais dos Ministérios,  
devendo necessariamente exonerar os primeiros  
quando a Câmara dos Deputados lhes negar a sua confiança;  
III - receber o compromisso dos Ministros e  
Secretários Gerais dos Ministérios;  
IV - prover, com as ressalvas da Constituição  
e na forma da lei, os cargos públicos federais;  
V - presidir as reuniões do Conselho de  
Ministros, quando julgar conveniente;  
VI - exercer a chefia suprema das Forças  
Armadas, administrando-as por intermédio dos  
órgãos do Alto Comando;  
VII - determinar medidas de emergência e  
decretar o estado de sítio e o estado de emergência;  
VIII - remeter ao Congresso Nacional os  
projetos de decretos que repute infringentes das leis em vigor.  
§ 1o. Todos os atos do Presidente da  
República devem ser referendados, no mínimo, pelo  
Presidente do Conselho de Ministros e,  
normalmente, pelo titular da pasta correspondente.  
§ 2o. O Presidente da República não terá  
responsabilidade política, respondendo o Conselho  
de Ministros pelas declarações que fizer no  
exercício do cargo.  
§ 3o. Os decretos de exoneração de Ministros  
e os de nomeação do novo Presidente do conselho  
serão referendados pelo Presidente do Conselho  
demissionário e, se este se recusar, pelo novo  
Presidente do Conselho.  
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Art. 39. Mediante acusação votada por maioria  
absoluta do Congresso Nacional, o Presidente da  
República será julgado perante o Supremo Tribunal  
Federal por atos que atentem contra a Constituição  
Federal e, especialmente:  
I - ....................................... 
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - a segurança interna do País;  
V - ........................................  
VI - ........................................  
VII - ......................................  
VIII - o sistema parlamentar de governo.  
Parágrafo único. Declarada a procedência da  
acusação, ficará o Presidente da República  
suspenso de suas funções.  
Art. 52. O Conselho de Ministros exerce a  
direção suprema da administração federal.  
§ 1o. Logo após a sua constituição,  
comparecerá o Conselho perante o Congresso  
Nacional, ao qual apresentará o seu programa de  
governo.  
§ 2o. Os Ministros, isoladamente, e o  
Conselho, como um todo, dependem da confiança da  
Câmara dos Deputados, e deverão exonerar-se quando  
esta lhes for negada." 
Justificativa: 
As correções do sistema parlamentar proposto pelo nobre Relator da Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo são necessárias, tendo em vista a harmonização das relações entre o 
Presidente da República e o Presidente do Conselho de Ministros. 
Parecer:   
   Contrário. A harmonia entre as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo se dá com o bom 
delineamento de suas atribuições, o que já ocorre no Substitutivo. 
   
   EMENDA:01144 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XXVII do art. 38 a redação seguinte:  
"XXVII - permitir, mediante autorização do  
Congresso Nacional, que forças estrangeiras, em  
missão de paz, transitem pelo território nacional." 
Justificativa: 
Com a devida vênia, a redação do anteprojeto se mostra inaceitável. A expressão “forças 
estrangeiras aliadas” lembra o passado, a guerra. Não deve ser aceita a ideia de permanência. 
Parecer:   
   Contrário. O texto original está mais completo e consistente com o todo do Substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:00217 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 162, inciso I.  
Dê-se ao inciso I do artigo 162, a seguinte redação:  
Art. 162 ............................ 
I - nomear e exonerar, após aprovação pelo  
Congresso Nacional, o Primeiro-Ministro e os  
Ministros de Estado. 
Justificativa: 
No regime que se propõe parlamentarista não há ato, politicamente mais relevante, do que a 
aprovação pelo Congresso Nacional do Primeiro-Ministro e Ministros de Estado. 
   
   EMENDA:00218 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 162, inciso XIII.  
Dê-se ao inciso XIII, do artigo 162, nova redação:  
Art. 162 ............................ 
XIII - celebrar tratados, convenções e  
quaisquer atos internacionais sempre "ad  
referendum" do Senado Federal, vedada a vigência  
provisória em qualquer hipótese. 
Justificativa: 
O tratado internacional, sendo norma jurídica, nada mais lógico que seja submetido, no caso, ao 
Senado da República. 
   
   EMENDA:00696 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao Anteprojeto do Relator  
para adequação do texto  
Ao Anteprojeto de Constituição, dê-se ao  
Inciso XXVI do Art. 162, referente às competências  
do Presidente da República, a seguinte redação:  
"XXVI - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente." 
Justificativa: 
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É normal na comunidade das nações, em tempo de paz, o trânsito, ou mesmo a permanência 
temporária, de forças militares estrangeiras em território nacional, para a realização de exercícios 
militares conjuntos, visitas ou escalas operacionais (navios e aeronaves militares). 
No caso específico do Brasil, face à sua extensa fronteira terrestre e litoral de valor considerável no 
contexto geoestratégico do Atlântico Sul, pode-se considerar como um fato rotineiro o trânsito, e 
eventual a permanência temporária, de forças estrangeiras em território nacional, em tempo de paz, 
quer para realizar exercícios de interesse de nossas Forças Armadas, quer para receber apoio 
logístico nas escalas operacionais de suas unidades (navios e aeronaves militares), a nível de 
reciprocidade. 
Pode-se citar, como exemplo, a existência de determinados estabelecimentos militares paraguaios 
próximos à nossa fronteira, cujo acesso por forças militares paraguaias é normalmente realizado 
através de rodovias brasileiras, em território nacional, com autorização brasileira. 
Assim, não parece adequado submeter à autorização do Congresso Nacional, toda vez que se tornar 
necessário conceder permissão para que forças estrangeiras venham a efetuar trânsito, ou 
permanência temporária, em território nacional, em tempo de paz. 
Em caso de guerra, parece adequado submeter ao Congresso Nacional tal permissão, entretanto, o 
termo “forças estrangerias amigas” parece ser mais abrangente e flexível do que “forças estrangeiras 
aliadas”, que pressupõe a celebração prévia de um Acordo militar ou Tratado formal. 
A enfatização, da necessidade de que as forças estrangerias em território nacional permaneçam sob 
o comando de autoridade brasileira, não parece adequada ao texto constitucional, sendo mais próprio 
que a matéria esteja contida e perfeitamente regulamentada, no que diz respeito aos diversos níveis 
de comando, em lei complementar. 
   
   EMENDA:01007 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Acrescentar ao inciso VII do art. 162 do  
anteprojeto do ilustre Relator a seguinte expressão:  
"..., nos casos e na forma previstos nesta Constituição. 
Justificativa: 
Em que pese a regulamentação do poder de dissolução da Câmara dos Deputados em outro 
dispositivo, a ausência de vinculação do texto com o permissivo Constitucional, poderá levar ao 
entendimento de que o poder do Presidente da República em dissolver a Câmara e aquele previsto 
no artigo 42, § 4º do inciso II e em qualquer outra hipótese. Como a Constituição deve ser precisa no 
seu enunciado, e evitar, tanto quanto possível, interpretações diversas, o acréscimo da expressão 
visa estabelecer, de forma definitiva, os casos de dissolução da Câmara dos Deputados. 
   
   EMENDA:01073 PREJUDICADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
O item X do artigo 162 do anteprojeto de  
Constituição passa ter a seguinte redação:  
X - vetar projeto de lei, parcial ou  
totalmente, ou solicitar a sua reconsideração ao  
Congresso Nacional, não sendo permitido vetar  
palavras ou expressões, isoladamente. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 112  

 

Justificativa: 
O nosso ponto de vista em relação à ideia que aditamos, objetiva evitar um sentido ambíguo ou em 
desacordo com a idéia original do projeto de lei. Entendemos que as palavras, bem como as 
expressões, têm um significado, isoladamente considerados. Porém, quando colocados de forma 
dinâmica dentro de uma oração ou período, além do seu significado, assumem certas conotações 
exigidas pela idéia principal. Assim, via de regra, retirando-se, por meio de veto de palavras ou 
expressões, de forma isolada, do corpo de um dispositivo de um projeto de lei, corre-se o risco de 
mutilar-se o pensamento do seu autor. A “mens legis” fica deformada. O conteúdo em que se 
substancia aquela ideia central torna-se impreciso ou ambíguo. 
A figura da “Reconsideração ao Congresso Nacional” criada no âmbito da Subcomissão que estudou 
o assunto, traz um argumento a mais para dar sustentação à nossa emenda. Entendemos que, além 
de fortalecer nossa ideia do ponto de vista semântico, robustece-a no aspecto fático. 
Parecer:   
   A expressão que se quer acrescentar consta do § 2o do Art. 128 do Anteprojeto, estando, portanto, 
prejudicada a emenda. 
   
   EMENDA:01148 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva/Modificativa:  
Dispositivo suprimido: 128, e §§.  
Dispositivo modificado: 162, X  
O conteúdo do artigo 128 e §§ deve ser  
suprimido, devendo a matéria ser transportada para  
o artigo 162 como inciso X, que passa a ter nova redação:  
"vetar, parcial ou totalmente, no prazo de  
quinze dias, projeto de lei, ou solicitar a sua  
reconsideração ao Congresso Nacional".  
Em consequência, por questão de técnico  
legislativa, abrir um parágrafo único ao  
dispositivo, lavrado assim:  
parágrafo único: o veto parcial somente  
abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo,  
de inciso, de número ou alínea, devendo o  
Presidente da República comunicar as razões do  
veto ou do pedido de reconsideração ao Presidente  
do Senado Federal, para ser apreciado dentro de trinta dias" 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:01228 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda substitutiva e aditiva.  
Dispositivo emendado: Art. 162.  
Dar ao inciso XXVIII a seguinte redação:  
"Conceder, permitir, autorizar e renovar  
outorgas para a execução dos serviços de  
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radiodifusão sonora e de sons e imagens; ad-  
referendum do Congresso Nacional."  
O contido no atual inciso XXVIII passa a ser inciso XXIX. 
Justificativa: 
O art. 99, inciso XIV do anteprojeto estabelece que o Congresso Nacional referende concessões e 
renovações de emissoras de rádio e televisão. Entretanto, o texto constitucional omitiu a quem 
compete o ato de ser referendado. Essa omissão está sendo agora sanada. 
   
   EMENDA:02109 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no cap. II, do Executivo, Sessão I,  
do Presidente da República, art. 162, inciso XXVI,  
a seguinte emenda:  
Não poderá o Presidente da República permitir  
que forças estrangeiras aliadas ou não transitem  
pelo Território Nacional, ou por motivo de guerra  
nele permaneçam temporariamente, mesmo sob o  
comando de autoridade brasileira. 
Justificativa: 
Tal emenda visa caracterizar mais uma vez de que as nossas Forças Armadas têm competência 
única e exclusiva para defesa do Território Brasileiro em tempo de paz ou de guerra. 
   
   EMENDA:02396 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   O inciso I do art. 162 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 38. ....................................  
I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e,  
por indicação deste, os Ministros de Estado, salvo  
quanto aos seguintes, de livre escolha, os quais  
não estarão sujeitos a moção de desconfiança:  
a) Ministro da Marinha;  
b) Ministro das Relações Exteriores;  
c) Ministro do Exército;  
d) Ministro da Aeronáutica;  
.................................................. 
Justificativa: 
O provimento dos cargos ministeriais será sempre vinculado à indicação feita pelo Primeiro-Ministro, 
consoante já dispõe o artigo 51, nº III, do Substitutivo. 
A proposta inova ao permitir ao Chefe do Executivo a livre nomeação dos Ministros que relaciona, os 
quais, precisamente por serem de sua pessoal e imediata confiança, estarão imune ao juízo de 
censura eventualmente manifestado pela Câmara dos Deputados. 
   
   EMENDA:02445 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprimir do inciso III do art. 162 a expressão "Do Tribunal de Contas". 
Justificativa: 
A expressão suprimida é incompatível com o art. 144. 
   
   EMENDA:03387 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Inciso II do Art. 183  
Dê-se ao inciso II do Art. 183 do anteprojeto  
a seguinte redação:  
Art. 183 - .........................  
II - elaborar, sob supervisão do Presidente  
da República, o Programa de Governo, e apresentá-lo  
perante o Congresso Nacional; 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a compatibilizar o artigo 183 com o § 1º do artigo 169, que estabelece a 
apresentação do Programa de Governo perante o Congresso Nacional, e não perante a Câmara dos 
Deputados, conforme redação original. 
A competência da Câmara dos Deputados em avaliar o Programa não elimina que sua apresentação 
se faça ao Congresso. 
Parecer:   
   O propósito da Emenda é compatibilizar o disposto no item II do Art. 183 do Anteprojeto com a 
preceituação constante no § 1o. do Art. 169 do mesmo repertório, que prevê a apresentação do 
programa perante o CONGRESSO NACIONAL. Correta a proposta, é de ser aprovada.  
Pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:03637 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
- dar ao inciso XXI do art. 162 do  
anteprojeto do Relator a seguinte redação:  
XXI - decreta, por solicitação do Primeiro  
Ministro e ouvido o Conselho da República, após  
autorização do Congresso Nacional, a intervenção  
federal, o estado de defesa e o estado de sítio. 
Justificativa: 
Segundo o disposto no artigo 99, inciso IV, o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção 
federal só poderão ser decretados pelo Presidente da República após aprovação pelo Congresso 
Nacional. 
   
   EMENDA:03638 REJEITADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
- suprimir do inciso III do art. 162 do  
anteprojeto do Relator a expressão "do Tribunal  
de Contas da União". 
Justificativa: 
De conformidade com o artigo 144 do anteprojeto do Relator, a competência para nomear os 
Ministros do Tribunal de Contas da União é do Presidente do Congresso Nacional, e não do 
Presidente da República como sugere o dispositivo emendado. 
Parecer:   
   Equívoco houve na redação dada ao Art. 144, caput, do Anteprojeto e não no item III do Art. 162. 
De fato, o Relator optou pelo sugerido no item III do Art. 54 da Comissão III, que estabelece a 
competência do Presidente da República para a nomeação dos Ministros do Tribunal de Contas da 
União, embora dois terços deles sejam escolhidos pelo Congresso Nacional, conforme dispõe o item 
II do Art. 144. A correção deverá ser feita no caput do Art. 144 e não no dispositivo indicado na 
emenda, substituindo-se nele a expressão "Presidente do Congresso Nacional" por "Presidente da 
República". 
   
   EMENDA:03642 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dar ao inciso VII do art. 162 do anteprojeto  
do Relator, a seguinte redação:  
VII - dissolver, ouvido o Conselho da  
República, e nos casos previstos nesta  
constituição, a Câmara dos Deputados e convocar  
novas eleições. 
Justificativa: 
A redação do dispositivo pode levar ao entendimento de que a dissolução da Câmara dos Deputados 
pode se dar em qualquer circunstância, desde que ouvido o Conselho de Estado, quando em verdade 
ela só pode se dar nos casos expressamente previstos na Constituição. Daí porque a necessidade de 
aclarar-se o dispositivo. 
De outro lado, a dissolução do parlamento é da essência do regime parlamentarista de Governo, 
como forma constitucional de superação de crises políticas. Assim, não se tratam de eleições 
extraordinárias (inspiração uruguaia) e sim, de novas eleições, para uma nova legislação. 
Parecer:   
    Embora os casos de dissolução da Câmara estejam previstos em outros pontos do Anteprojeto, 
não é despiciendo registrar a correspondente ressalva no item VII do art. 162 
   
   EMENDA:03652 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
incluir no inciso IV do art. 162 do  
anteprojeto do Relator a expressão "e exonerar",  
dando-lhe a seguinte redação:  
IV - nomear e exonerar, após aprovação pela  
Câmara dos Deputados, o Procurador Geral da  
República. 
Justificativa: 
Consentâneo com as atribuições de competência entre os diversos órgãos da soberania, compete ao 
Presidente da República nomear e exonerar o Procurador da República, após manifestação da 
Câmara dos Deputados. 
Pelo texto original, a competência do Presidente da República estaria circunscrita tão somente à 
nomeação. 
   
   EMENDA:04303 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Anteprojeto do Relator  
Inclua-se, como item do art. 183, o seguinte  
dispositivo:  
"Art. 183. ..................................  
- decretar a desapropriação por interesse  
social, no caso do art. 326." 
Justificativa: 
A Emenda tem em vista deixar explicitado, no elenco de competência do Primeiro Ministro, 
constantes do art. 183, a que se refere o item ora proposto e que o art. 326, localizado no Capítulo da 
Política Agrícola, Fundiária e de Reforma Agrária, deixa ver. 
   
   EMENDA:04436 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No.  
Dê-se ao inciso XXVI do art. 162 a seguinte redação:  
"XXVI - permitir, com autorização do  
Congresso Nacional, que forças estrangeiras  
aliadas transitem pelo território nacional, ou,  
por motivo de guerra, nele permaneçam  
temporariamente, sempre sob o comando de  
autoridade brasileira". 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação: faltava uma vírgula. 
Parecer:   
   A emenda tem em vista, tão somente, corrigir falha de pontuação, de fato ocorrente. 
   
   EMENDA:04441 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No.  
Dê-se ao inciso XXVII do art. 162 a seguinte redação:  
XXVII - presidir as reuniões do Conselho de  
Ministros, quando as houver convocado ou a elas  
estiver presente. 
Justificativa: 
Com a emenda, supre-se omissão de fundo e aprimora-se a redação. 
   
   EMENDA:04447 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   O inciso III do art. 162, do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 162 - ..................................  
III - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais  
Superiores, os Chefes de Missão diplomáticas de  
caráter permanente, os Governadores de  
Territórios, os Membros do Conselho Monetário  
Nacional, o Presidente do Banco do Brasil e do  
Banco Central do Brasil. 
Justificativa: 
A Emenda visa restaurar o inciso III, do art. 54, da redação final do anteprojeto da Comissão da 
Organização dos Poderes e Sistema de Governo, alterada no anteprojeto da Constituição, em 
desacordo com o § 1º do art. 19 do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   Pela aprovação em parte para excluir do item III no Art. 162 do Anteprojeto apenas a referência aos 
Diretores do Banco do Brasil. A referência aos Diretores do Banco Central foi resultado do disposto 
no Art. 74, II, da Comissão V. 
   
   EMENDA:04507 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No.  
Dê-se ao inciso III do art. 183 a seguinte redação:  
"III - indicar, para a nomeação pelo  
Presidente da República, os Ministros de Estado e  
solicitar a exoneração deles. 
Justificativa: 
A redação do texto está ambígua. A emenda desfaz a ambiguidade. 
Parecer:   
   Pela aprovação, substituindo-se, apenas, o termo " deles " por " destes ". 
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   EMENDA:04508 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No.  
Suprima-se o inciso VI do art. 183. 
Justificativa: 
Essa norma não se harmoniza com o texto do anteprojeto. 
   
   EMENDA:04528 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Dispositivo emendado: Art. 162, inciso XIX  
O inciso XIX, do art. 162, do anteprojeto,  
passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 162 ....................................  
XIX - proferir mensagem perante o Congresso  
Nacional por ocasião da abertura da Sessão  
Legislativa, expondo a situação do País e  
solicitando as providências que julgar necessárias. 
Justificativa: 
A Emenda pretende restaurar o texto do inciso XIX, do art. 54, da redação final do anteprojeto da 
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, alterado pelo anteprojeto de 
Constituição, em desacordo com o § 1º do art. 19, do Regimento Interno da Assembléia Nacional 
Constituinte. 
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir do item XIX do Art. 162 do Anteprojeto as expressões finais "devendo 
na mensagem avaliar a realização, pelo governo, das metas previstas no plano plurianual de 
investimentos e nos orçamentos da União". É evidente a importância de tais disposições, que 
enriquecem o fluxo de informações entre Executivo e Legislativo, razão que determinou a nossa 
opção pelo texto do art. 54, item XIX, da Comissão III, complementado pelo Art. 42 da Comissão V. 
   
   EMENDA:04948 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 162, inciso XVI  
O inciso XVI do artigo do anteprojeto, passa  
ter a seguinte redação:  
Art. 162 ....................................  
XVI - exercer o comando supremo das Forças  
Armadas e prover os seus cargos de oficiais-generais; 
Justificativa: 
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O provimento não é de postos, mas de cargo. 
O oficial preenche cargo de que deriva a função militar. 
Tal conceito consta do Estatuto dos Militares (Lei 6880, de 1980), em seus artigos 20 e 23. 
A nomeação dos comandantes já está implícita no provimento de cargos de oficiais-generais. 
   
   EMENDA:04987 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Artigo 162 a seguinte redação:  
Art. 162 - ..................................  
XXIX - Nomear, após aprovação do Congresso  
Nacional, o Governador do Distrito Federal. 
Justificativa: 
Consideramos que de forma nenhuma poderá ser desvinculado do Presidente da República, em 
exercício, o Governo da Capital. Sendo assim, como sugerimos a supressão do art. 65 e seus 
parágrafos, é necessário a apresentação dessa emenda. 
   
   EMENDA:05057 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S).  
Dê-se ao inciso IV do art. 162, do  
Anteprojeto do Relator da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 162 - ................................  
............................................  
IV - nomear, após aprovação pela Câmara dos  
Deputados, o Procurador-Geral da República, para  
mandato de 3 (três) anos;" 
Justificativa: 
Em nenhum dispositivo do Anteprojeto está definido o tempo do mandato do Procurador-Geral da 
República, embora no inciso VIII do art. 107 se preveja a possibilidade de sua exoneração “antes do 
termo de sua investidura” (a alteração dessa expressão inadequada por “antes do término do seu 
mandato” está proposta em outra emenda de nossa autoria). 
A escolha da extensão do mandato por três anos objetiva compatibilizar esse tempo com o do 
mandato dos demais Procuradores-gerais eleitos, previstos no Anteprojeto (art. 235, § 2º). 
   
   EMENDA:05280 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Modifique-se no Título V - Capítulo I - Seção  
II o Art. 98 XV, e na Seção IV o Art. 107 III -  
Alíneas "c", "d" e "e" e no Capítulo II - Seção II  
o art. 162 III - Acrescente-se ao Título V -  
Capítulo II uma Seção VI com um art. 191.  
Capítulo I - Seção II  
"Art. 98 - .....................  
XV - normas gerais sobre matéria financeira,  
cambial, monetária e creditícia".  
Capítulo I - Seção IV  
"Art. 107 - ....................  
III - a) ..........................  
b) .................................  
c) dos Governadores de Territórios;  
d) membros dos órgãos autônomos e deliberar  
sobre a sua exoneração."  
IV - .......................  
"Art. 162 - ...................  
III - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais  
Superiores, os chefes de missão diplomática de  
caráter permanente, os Governadores de Territórios  
e os membros dos órgãos autônomos.  
............................................  
Capítulo II - Seção VI - Dos Órgãos Autônomos  
Art. 191 - Lei complementar poderá criar  
órgãos autônomos, dotados de poder normativo e de  
polícia, para regular a moeda, o crédito e outros  
setores determinados da ordem econômica e social,  
outorgando-lhes o poder de regulamentar certas e  
determinadas leis, com a observância, sempre que  
possível, da publicidade do processo normativo.  
Parágrafo único - Os membros dos órgãos  
autônomos serão nomeados, por prazo certo, pelo  
Presidente da República, mediante prévia aprovação  
do Senado Federal. 
Justificativa: 
Atualmente, questões relacionadas a câmbio, crédito e moeda exigem rápidas soluções e por esse 
motivo não podem estar sujeitas aos procedimentos legislativos tradicionais. 
Assim, aqui no Brasil, como em outros países, órgãos mais ágeis, vinculados ao Poder Executivo, 
vem desempenhando o poder regulamentar e de polícia concernentes a tais funções. Entre estes 
órgãos destacam-se o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e a Comissão de 
Valores Mobiliários. 
Todavia, em geral as Constituições são omissas quanto a existência de tais órgãos. 
Por esse motivo, propõe-se a criação de uma nova seção no Capítulo do “Executivo”, onde são 
delineadas as linhas básicas dessas instituições, suas atribuições, nomeação e mandato de seus 
dirigentes. 
Nessas condições, tornou-se necessário modificar o inciso XVI do Art. 98, que atribuía ao Congresso 
Nacional funções normativas sobre câmbio, moeda, e instituições financeiras (crédito), para, em 
substituição, conferir-lhe o poder de baixar normas gerais sobre tais assuntos, reservando-se aos 
órgãos autônomos o poder regulamentar. Do mesmo modo, há que se modificar os Art. 107, III, 
alínea, “c”, “d” e “e”, bem como o Art. 162 incisos III para torna-los compatíveis com o Art. 191 
acrescentando, e, assim, substituir a remissão às diversas instituições, que já são órgãos autônomos 
– Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil – pela nomenclatura genérica adotada. 
   
   EMENDA:05282 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Título V - Capítulo I - Seção III - Art. 107  
- inciso III - alínea e Capítulo II - Seção I -  
Art. 162 - Inciso III  
Art. 107 - ..........................  
III - .................................  
e, dos presidentes e diretores do Banco do  
Brasil, Banco Central do Brasil e da Comissão de  
Valores Mobiliários e deliberar sobre a sua  
exoneração, garantindo-se aos dirigentes dos  
últimos dois órgãos o exercício do mandato que for  
estabelecido em lei.  
Art. 162 - .........................  
III - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais  
Superiores, os Chefes de missão diplomática de  
caráter permanente, os Governadores de  
Territórios, os membros do Conselho Monetário  
Nacional, os Presidentes e Diretores do Banco do  
Brasil, do Banco Central do Brasil e da Comissão  
de Valores Mobiliários. 
Justificativa: 
A Comissão de Valores Mobiliários desempenha relevantes funções na área de mercado de capitais, 
o que requer independência de seus dirigentes em relação ao Poder Executivo, assim também como 
o Banco Central do Brasil, cujos administradores devem ser nomeados pelo Presidente da República, 
após aprovação pelo Senado Federal, e ter garantido o exercício de seu mandato pelo prazo que for 
estabelecido em lei. 
   
   EMENDA:05432 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 em parte o art. 162, dando-se a  
seguinte nova redação à Seção II:  
Das atribuições do Presidente da República:  
Art. 162 - ..................................  
............................................  
XVI - prover os seus postos de oficiais-  
generais e nomear seus comandantes;  
XVII - ......................................  
............................................  
XXII - Suprimido.  
XXIII - determinar a realização de referendo  
que o Congresso Nacional vier a determinar.  
XXIV - ......................................  
............................................  
XXVIII - Suprimido. 
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Justificativa: 
Nenhuma 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 pela Comissão, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:00195 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 158, inciso I.  
Dê-se ao inciso I do artigo 158, a seguinte redação:  
Art. 158 ........................ 
I - nomear e exonerar, após aprovação pelo  
Congresso Nacional, o Primeiro-Ministro e os  
Ministros de Estado. 
Justificativa: 
No regime que se propõe parlamentarista não há ato, politicamente mais relevante, do que a 
aprovação pelo Congresso Nacional do Primeiro Ministro e Ministros de Estado. 
Parecer:   
   A emenda contribui, efetivamente, para o aprimoramento do projeto constitucional ora em exame; 
traz em seu sentido lato, mais um ato político que consubstancia o processo democrático brasileiro.  
Neste sentido, somos pelo seu acolhimento. 
   
   EMENDA:00196 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 158, inciso XIII.  
Dê-se ao inciso XIII, do artigo 158, nova redação:  
Art. 158 ....................... 
XIII - celebrar tratados, convenções e  
quaisquer atos internacionais sempre "ad  
referendum" do Senado Federal, vedada a vigência  
provisória em qualquer hipótese. 
Justificativa: 
O tratado internacional, sendo norma jurídica, nada mais lógico que seja submetido, no caso, ao 
Senado da República. 
Parecer:   
   A emenda apresentada pelo nobre Constituinte, contém aspectos que representam efetiva 
contribuição para o aperfeiçoamento do Projeto de Constituição que estamos elaborando.  
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Assim, somos pelo acolhimento parcial da emenda.  
TEXTO A SER ACRESCIDO: vedado a vigência provisória em qualquer hipótese. 
   
   EMENDA:00640 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Anteprojeto do Relator  
para adequação do texto  
Ao Anteprojeto de Constituição, dê-se ao  
Inciso XXVI do Art. 158, referente às competências  
do Presidente da República, a seguinte redação:  
"XXVI - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente." 
Justificativa: 
É normal na comunidade das nações, em tempo de paz, o trânsito, ou mesmo a permanência 
temporária, de forças militares estrangeiras em território nacional, para a realização de exercícios 
militares conjuntos, visitas ou escalas operacionais (navios e aeronaves militares). 
No caso específico do Brasil, face à sua extensa fronteira terrestre e litoral de valor considerável no 
contexto geoestratégico do Atlântico Sul, pode-se considerar como um fato rotineiro o trânsito, e 
eventual a permanência temporária, de forças estrangeiras em território nacional, em tempo de paz, 
quer para realizar exercícios de interesse de nossas Forças Armadas, quer para receber apoio 
logístico nas escalas operacionais de suas unidades (navios e aeronaves militares), a nível de 
reciprocidade. 
Pode-se citar, como exemplo, a existência de determinados estabelecimentos militares paraguaios 
próximos à nossa fronteira, cujo acesso por forças militares paraguaias é normalmente realizado 
através de rodovias brasileiras, em território nacional, com autorização brasileira. 
Assim, não parece adequado submeter à autorização do Congresso Nacional, toda vez que se tornar 
necessário conceder permissão para que forças estrangeiras venham a efetuar trânsito, ou 
permanência temporária, em território nacional, em tempo de paz. 
Em caso de guerra, parece adequado submeter ao Congresso Nacional tal permissão, entretanto, o 
termo “forças estrangerias amigas” parece ser mais abrangente e flexível do que “forças estrangeiras 
aliadas”, que pressupõe a celebração prévia de um Acordo militar ou Tratado formal. 
A enfatização, da necessidade de que as forças estrangerias em território nacional permaneçam sob 
o comando de autoridade brasileira, não parece adequada ao texto constitucional, sendo mais próprio 
que a matéria esteja contida e perfeitamente regulamentada, no que diz respeito aos diversos níveis 
de comando, em lei complementar. 
Parecer:   
   Não obstante os elevados propósitos do eminente Constituinte, a matéria constante da presente 
emenda, conflita com a sistemática geral adotada pelo Projeto de Constituição e já examinado pela 
maioria dos Srs. Constituintes.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00940 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA.  
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Acrescentar ao inciso VII do art. 158 do  
Projeto do Constituinte a seguinte expressão:  
"..., nos casos e na forma previstos nesta Constituição. 
Justificativa: 
Em que pese a regulamentação do poder de dissolução da Câmara dos Deputados em outro 
dispositivo, a ausência de vinculação do texto com o permissivo Constitucional, poderá levar ao 
entendimento de que o poder do Presidente da República em dissolver a Câmara é aquele previsto 
no artigo 42, § 4º do inciso II e em qualquer outra hipótese. Como a Constituição deve ser precisa no 
seu enunciado, e evitar, tanto quanto possível, interpretações diversas, o acréscimo da expressão 
visa estabelecer, de forma definitiva, os casos de dissolução da Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda, encontra-se inserida no texto do Substitutivo 
apresentado.  
Assim, somos pelo acolhimento desta emenda. 
   
   
   EMENDA:01004 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
O item X do artigo 158 do Projeto de  
Constituição passa ter a seguinte redação:  
X - vetar projeto de lei, parcial ou  
totalmente, ou solicitar a sua reconsideração ao  
Congresso Nacional, não sendo permitido vetar  
palavras ou expressões, isoladamente. 
Justificativa: 
O nosso ponto de vista em relação à ideia que aditamos, objetiva evitar um sentido ambíguo ou em 
desacordo com a ideia original do projeto de lei. Entendemos que as palavras, bem como as 
expressões, têm um significado isoladamente considerados. Porém, quando colocamos de forma 
dinâmica dentro de uma oração ou período, além do seu significado, assumem certas conotações 
exigidas pela ideia principal. Assim, via de regra retirando-se, por meio de veto palavras ou 
expressões, de forma isolada, do corpo de um dispositivo de um projeto de lei, corre-se o risco de 
mutilar-se o pensamento do seu autor. A “mens legis” fica deformada. O conteúdo em que se 
substancia aquela ideia central torna-se impreciso ou ambíguo. 
A figura da “Reconsideração ao Congresso Nacional” criada no âmbito da Subcomissão que estudou 
o assunto, traz um argumento a mais para dar sustação á nossa emenda. Entendemos que, além de 
fortalecer nossa ideia do ponto de vista semântico, robustece-a no aspecto fático.  
Parecer:   
   O poder conferido ao Presidente, para o veto, promana da autoridade da própria lei, se ficar grifado 
no texto constitucional a não permissão para o veto de palavras ou expressões, isoladamente, não se 
estará deformando a mensagem da lei e automaticamente se fortalecerá o ponto de vista semântico 
no texto desta lei, o que lhe dará um significado jurídico-histórico-cultural inconfundível.  
Pelo acolhimento da presente emenda. 
   
   EMENDA:01133 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
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Texto:   
   Emenda substitutiva e aditiva.  
Dispositivo emendado: Art. 158.  
Dar ao inciso XXVIII a seguinte redação:  
"Conceder, permitir, autorizar e renovar  
outorgas para a execução dos serviços de  
radiodifusão sonora e de sons e imagens;  
ad-referendum do Congresso Nacional."  
O contido no atual inciso XXVIII passa a ser  
inciso XXIX. 
Justificativa: 
O art. 100, inciso XIV do anteprojeto estabelece que o Congresso Nacional referende concessões e 
renovações de emissoras de rádio e televisão. Entretanto, o texto constitucional omitiu a quem 
compete o ato a ser referendado. Essa omissão está sendo agora sanada. 
Parecer:   
   Embora seja louvável a preocupação do nobre Constituinte, o conteúdo da presente Emenda, em 
linhas gerais, foi abordado no texto do Projeto de Constituição.  
Assim sendo, somos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:01991 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no cap. II, do Executivo, Sessão I,  
do Presidente da República, art. 158, inciso XXVI,  
a seguinte emenda:  
Não poderá o Presidente da República permitir  
que forças estrangeiras aliadas ou não transitem  
pelo Território Nacional, ou por motivo de guerra  
nele permaneçam temporariamente, mesmo sob o  
comando de autoridade brasileira. 
Justificativa: 
Tal emenda visa caracterizar mais uma vez de que as nossas Forças Armadas têm competência 
única e exclusiva para defesa do Território Brasileiro em tempo de paz ou de guerra. 
Parecer:   
   Muito embora seja louvável a preocupação do nobre Constituinte, a matéria da presente emenda, 
conflita com a sistemática geral adotada pelo Projeto de Constituição.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:02256 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 158, inciso I  
O inciso I do art. 158 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 158. ..................................  
I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e,  
por indicação deste, os Ministros de Estado, salvo  
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quanto aos seguintes, de livre escolha, os quais  
não estarão sujeitos a moção de desconfiança:  
a) Ministro da Marinha;  
b) Ministro das Relações Exteriores;  
c) Ministro do Exército;  
d) Ministro da Aeronáutica;  
.................................................. 
Justificativa: 
O provimento dos cargos ministeriais será sempre vinculado à indicação feita pelo Primeiro-Ministro, 
consoante já dispõe o artigo 51, nº III, do Substitutivo. 
A proposta inova ao permitir ao Chefe do Executivo a livre nomeação dos Ministros que relaciona, os 
quais, precisamente por serem de sua pessoal e imediata confiança, estarão imune ao juízo de 
censura eventualmente manifestado pela Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a matéria constante da presente emenda, 
altera substancialmente o texto do Projeto de Constituição já analisado.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:02306 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 158, inciso III  
- Suprimir do inciso III do art. 158 a  
expressão "Do Tribunal de Contas". 
Justificativa: 
A expressão suprimida é incompatível com o art. 145. 
Parecer:   
   A supressão do inciso proposto pelo Autor, conflita com a sistemática geral adotada para a 
elaboração do Projeto Constituição.  
Assim, somos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:03441 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
- dar ao inciso XXI do artigo 158 do  
projeto do Relator a seguinte redação:  
XXI - decreta, por solicitação do Primeiro  
Ministro e ouvido o Conselho da República, após  
autorização do Congresso Nacional, a intervenção  
federal, o estado de defesa e o estado de sítio. 
Justificativa: 
Segundo o disposto no artigo 100, inciso IV, o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção 
federal só poderão ser decretados pelo Presidente da República após aprovação pelo Congresso 
Nacional. 
Parecer:   
   A presente emenda, não se ajusta com o entendimento predominante na Comissão de 
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Sistematização.  
Assim, pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:03442 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- suprimir do inciso III do artigo 158 do  
projeto do Relator a expressão "do Tribunal de  
Contas da União". 
Justificativa: 
De conformidade com o artigo 145 do anteprojeto do Relator, a competência para nomear os 
Ministros do Tribunal de Contas da União é do Presidente do Congresso Nacional, e não do 
Presidente da República como sugere o dispositivo emendado.  
Parecer:   
   Apesar do aparente conflito detectado pelo autor da Emenda, melhor se nos afigura a redação do 
Projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03454 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- incluir no inciso IV do art.158 do Projeto  
do Relator a expressão "e exonerar", dando-lhe a  
seguinte redação:  
IV - nomear e exonerar, após aprovação pela  
Câmara dos Deputados, o Procurador Geral da República. 
Justificativa: 
Consentâneo com as atribuições de competência entre os diversos órgãos da soberania, compete ao 
Presidente da República nomear e exonerar o Procurador da República, após manifestação da 
Câmara dos Deputados. 
Pelo texto original, a competência do Presidente da República estaria circunscrita tão somente à 
nomeação. 
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:04166 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No.  
Dê-se ao inciso XXVII do art. 158 a seguinte redação:  
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XXVII - presidir as reuniões do Conselho de  
Ministros, quando as houver convocado ou a elas  
estiver presente. 
Justificativa: 
Com a emenda, supre-se omissão de fundo e aprimora-se a redação. 
Parecer:   
   A questão do sistema de governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do substitutivo.  
Pela rejudicialidade. 
   
   EMENDA:04169 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: Art. 158, inciso III  
O inciso III do art. 158, do anteprojeto,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 158 - ..................................  
III - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais  
Superiores, os Chefes de Missão diplomática de  
caráter permanente, os Governadores de  
Territórios, os Membros do Conselho Monetário  
Nacional, o Presidente do Banco do Brasil e do  
Banco Central do Brasil. 
Justificativa: 
A Emenda visa restaurar o inciso III, do art. 54, da redação final do anteprojeto da Comissão da 
Organização dos Poderes e Sistema de Governo, alterada no anteprojeto da Constituição, em 
desacordo com o § 1º do art. 19 do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   A questão foi convenientemente tratada no Substitutivo.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:04192 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No.  
Suprima-se o inciso VI do art. 179. 
Justificativa: 
Essa norma não se harmoniza com o texto do anteprojeto. 
Parecer:   
   A presente emenda, não se ajusta com o entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização.  
Assim, pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:04203 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo emendado: Art. 158, inciso XIX  
O inciso XIX, do art. 158, do anteprojeto,  
passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 158 ....................................  
XIX - proferir mensagem perante o Congresso  
Nacional por ocasião da abertura da Sessão  
Legislativa, expondo a situação do País e  
solicitando as providências que julgar necessárias. 
Justificativa: 
A Emenda pretende restaurar o texto do inciso XIX, do art. 54, da redação final do anteprojeto da 
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, alterado pelo anteprojeto de 
Constituição, em desacordo com o § 1º do art. 19, do Regimento Interno da Assembléia Nacional 
Constituinte. 
Parecer:   
   A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível do Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definida sobre o tema.  
Assim, pela sua prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04596 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa (De Adequação)  
Dispositivo Emendado: Artigo 158, inciso XVI  
O inciso XVI do artigo 158 do projeto, passa  
ter a seguinte redação:  
Art. 158 ....................................  
XVI - exercer o comando supremo das Forças  
Armadas e prover os seus cargos de oficiais-  
generais; 
Justificativa: 
O provimento não é de posto, mas de cargo. 
O oficial preenche cargo de que deriva a função militar.  
Tal conceito consta do Estatuto do Militares (Lei 6880, de 1980), em seus artigos 20 e 23. 
A nomeação dos comandantes já está implícita no provimento de cargos de oficiais-generais. 
Parecer:   
   A presente emenda, conflita com a sistemática geral adotada para a elaboração do Projeto de 
Constituição.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:04634 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 158. Seção I  
Inclua-se no anteprojeto:  
O inciso XXIX da Seção I, do Artigo 158 a seguinte redação:  
Art. 158 - ..................................  
XXIX - Nomear, após aprovação do Congresso  
Nacional, o Governador do Distrito Federal. 
Justificativa: 
Consideramos que de forma nenhuma poderá ser desvinculado do Presidente da República, em 
exercício, o Governo da Capital. Sendo assim, como sugerimos a supressão do art. 69 e seus 
parágrafos, é necessário a apresentação dessa emenda. 
Parecer:   
   A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível do Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definida sobre o tema.  
Assim, pela sua prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04702 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S).  
Dê-se ao inciso IV do art. 158, do  
Anteprojeto do Relator da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 158 - ................................  
............................................  
IV - nomear, após aprovação pela Câmara dos  
Deputados, o Procurador-Geral da República, para  
mandato de 3 (três) anos;" 
Justificativa: 
Em nenhum dispositivo do Anteprojeto está definido o tempo do mandato do Procurador-Geral da 
República, embora no inciso VIII do art. 108 se preveja a possibilidade de sua exoneração “antes do 
tempo de sua investidura” (a alteração dessa expressão inadequada por “antes do término do seu 
mandato” está proposta em outra emenda de nossa autoria). 
A escolha da extensão do mandato por três anos objetiva compatibilizar esse tempo com o do 
mandato dos demais Procuradores-Gerais eleitos, previstos no Anteprojeto (art. 231, § 2º). 
Parecer:   
   A presente emenda, conflita com a sistemática geral adotada para a elaboração do Projeto de 
Constituição.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:04913 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva e Modificativa  
Modifique-se no Título V - Capítulo I - Seção  
II o Art. 99 XV, e na Seção IV o Art. 108 III -  
Alíneas "c", "d" e "e" e no  
Capítulo II - Seção II o art. 158 III -  
Acrescente-se ao Título V - Capítulo III uma Seção  
VI com um art. 187.  
Capítulo I - Seção II  
"Art. 99 - .................................  
XV - normas gerais sobre matéria financeira,  
cambial, monetária e creditícia".  
Capítulo I - Seção IV  
"Art. 108 - ....................................  
III – ................................. 
a) ....................................  
b) ....................................  
c) dos Governadores de Territórios;  
d) membros dos órgãos autônomos e deliberar  
sobre a sua exoneração."  
IV - ..................................  
"Art. 158 - ............................  
III - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais  
Superiores, os chefes de missão diplomática de  
caráter permanente, os Governadores de Territórios  
e os membros dos órgãos autônomos.  
............................................  
Capítulo IV - Seção I - Dos Órgãos Autônomos  
Art. 187 - Lei complementar poderá criar  
órgãos autônomos, dotados de poder normativo e de  
polícia, para regular a moeda, o crédito e outros  
setores determinados da ordem econômica e social,  
outorgando-lhes o poder de regulamentar certas e  
determinadas leis, com a observância, sempre que  
possível, da publicidade do processo normativo.  
Parágrafo único - Os membros dos órgãos  
autônomos serão nomeados, por prazo certo, pelo  
Presidente da República, mediante prévia aprovação  
do Senado Federal. 
Justificativa: 
Atualmente, questões relacionadas a câmbio, crédito e moeda exigem rápidas soluções e por esse 
motivo não podem estar sujeitas aos procedimentos legislativos tradicionais. 
Assim, aqui no Brasil, como em outros países, órgãos mais ágeis, vinculados ao Poder Executivo, 
vem desempenhando o poder regulamentar e de polícia concernentes a tais funções. Entre estes 
órgãos destacam-se o Conselho Monetário Nacional, o Bando Central do Brasil e a Comissão de 
Valores Mobiliários. 
Todavia, em geral as Constituições são omissas quanto a existência e tais órgãos. 
Por esse motivo, propõe-se a criação de uma nova seção no Capítulo do “Executivo”, onde são 
delineadas as linhas básicas dessas instituições, suas atribuições, nomeação e mandato de seus 
dirigentes. 
Nessas condições, tornou-se necessário modificar o inciso XV do art. 99, que atribuía ao Congresso 
Nacional funções normativas sobre câmbio, meda, e instituições financeiras (crédito), para, em 
substituição, conferir-lhe o poder de baixar normas gerais sobre tais assuntos, reservando-se aos 
órgãos autônomos o poder regulamentar. Do mesmo modo, há que se modificar os Art. 108, III, 
alíneas, “c”, “a” e “e”, bem como o Art. 158, inciso III para torna-los compatíveis com o Art. 187 
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acrescentado, e, assim, substituir a remissão às diversas instituições, que já são órgãos autônomos – 
Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil – pela nomenclatura genérica adotada. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
   
   EMENDA:04915 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção III - Art. 108  
- inciso III - alínea e Capítulo II - Seção I -  
Art. 158 - Inciso III  
Art. 108 - ........................  
III - ...................... 
e, dos presidentes e diretores do Banco do  
Brasil, Banco Central do Brasil e da Comissão de  
Valores Mobiliários e deliberar sobre a sua  
exoneração, garantindo-se aos dirigentes dos  
últimos dois órgãos o exercício do mandato que for  
estabelecido em lei.  
Art. 158 - .........................  
III - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais  
Superiores, os Chefes de missão diplomática de  
caráter permanente, os Governadores de  
Territórios, os membros do Conselho Monetário  
Nacional, os Presidentes e Diretores do Banco do  
Brasil, do Banco Central do Brasil e da Comissão  
de Valores Mobiliários. 
Justificativa: 
A Comissão de Valores Mobiliários desempenha relevantes funções na área de mercado de capitais, 
o que requer independência de seus dirigentes em relação ao Poder Executivo, assim também como 
o Banco Central do Brasil, cujos administradores devem ser nomeados pelo Presidente da República, 
após aprovação pelo Senado Federal, e ter garantido o exercício de seu mandato pelo prazo que for 
estabelecido em lei. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, tendo em vista a solução adotada no Substitutivo. 
   
   EMENDA:05054 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se em parte o art. 158, dando-se a  
seguinte nova redação à Seção II:  
Das atribuições do Presidente da República:  
Art. 158 - ..................................  
............................................  
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XVI - prover os seus postos de oficiais-  
generais e nomear seus comandantes;  
XVII - ......................................  
............................................  
XXII - Suprimido.  
XXIII - determinar a realização de referendo  
que o Congresso Nacional vier a determinar.  
XXIV - ......................................  
............................................  
XXVIII - Suprimido. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   A presente emenda, conflita com a sistemática geral adotada para a elaboração do Projeto de 
Constituição.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:05271 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   O parágrafo segundo, do artigo 179, deverá ter a seguinte redação:  
Artigo 179 - ................................  
..................................................  
..................................................  
§ 2o. - O Primeiro-Ministro comparecerá  
quinzenalmente e falará ao Congresso Nacional,  
durante 30 minutos, para apresentar relatórios  
sobre as ações do Governo ou expor assunto de  
relevância para o País. 
Justificativa: 
Tornar obrigatória a presença do Primeiro-Ministro ao Congresso Nacional em menor espaço de 
tempo. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
   
   EMENDA:05292 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Projeto do Relator  
para adequação do texto.  
Ao Projeto de Constituição, dê-se ao Inciso  
XXVI do Art. 158, referente às competências do  
Presidente da República, a seguinte redação:  
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"XXVI - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente". 
Justificativa: 
É normal na comunidade das nações, em tempo de paz, o trânsito, ou mesmo a permanência 
temporária, de forças militares estrangeiras em território nacional, para a realização de exercícios 
militares conjuntos, visitas ou escalas operacionais (navios e aeronaves militares). 
No caso específico do Brasil, face à sua extensa fronteira terrestre e litoral de valor considerável no 
contexto geoestratégico do Atlântico Sul, pode-se considerar como um fato rotineiro o trânsito, e 
eventual a permanência temporária, de forças estrangeiras em território nacional, em tempo de paz, 
quer para realizar exercícios de interesse de nossas Forças Armadas, quer para receber apoio 
logístico nas escalas operacionais de suas unidades (navios e aeronaves militares), a nível de 
reciprocidade. 
Pode-se citar, como exemplo, a existência de determinados estabelecimentos militares paraguaios 
próximos à nossa fronteira, cujo acesso por forças militares paraguaias é normalmente realizado 
através de rodovias brasileiras, em território nacional, com autorização brasileira. 
Assim, não é adequado submeter-se à autorização do Congresso Nacional, toda vez que se tornar 
necessário conceder permissão para que forças estrangeiras venham a efetuar trânsito, ou 
permanência temporária, em território nacional, em tempo de paz. 
Em caso de guerra, parece adequado submeter-se ao Congresso Nacional tal permissão, entretanto, 
o termo “forças estrangerias amigas” parece ser mais abrangente e flexível do que “forças 
estrangeiras aliadas”, que pressupõe a celebração prévia de um Acordo militar ou Tratado formal. 
A enfatização, da necessidade de que as forças estrangerias em território nacional permaneçam sob 
o comando de autoridade brasileira, não parece adequada ao texto constitucional, sendo mais próprio 
que a matéria esteja contida e perfeitamente regulamentada, no que diz respeito aos diversos níveis 
de comando, em lei complementar. 
Parecer:   
   Não obstante os elevados propósitos do eminente Constituinte, a matéria constante da presente 
emenda, conflita com a sistemática geral adotada pelo Projeto de Constituição.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:05436 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 158 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 158 - Compete privativamente ao  
Presidente da República:  
I - exercer, com o auxílio dos Ministros de  
Estado por ele livremente escolhidos, a direção  
superior da administração federal;  
II - iniciar o processo legislativo,  
abrangendo as leis ordinárias e as Propostas de  
Emenda à Constituição;  
III - sancionar, promulgar e fazer públicas  
as leis, expedir decretos e regulamentos para sua execução;  
IV - vetar projetos de lei;  
V - dispor sobre a estruturação, atribuições  
e funcionamento dos órgãos da administração federal;  
VI - nomear e exonerar os Ministros de  
Estado, o Governador do Distrito Federal e os dos Territórios;  
VII - prover e extinguir os cargos públicos federais;  
VIII - manter relações com os Estados estrangeiros;  
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IX - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais "ad referendum" do Congresso Nacional;  
X - permitir que forças estrangeiras  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneçam temporariamente, nos termos de lei complementar;  
XI - exercer o comando supremo das Forças Armadas;  
XII - declarar guerra, depois de autorizado  
pelo Congresso Nacional, ou, sem prévia  
autorização, no caso de agressão estrangeira no  
intervalo das sessões legislativas;  
XIII - fazer a paz, com autorização ou "ad  
referendum" do Congresso Nacional;  
XIV - decretar a mobilização nacional;  
XV - decretar e executar a intervenção federal;  
XVI - autorizar brasileiro a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de Governo estrangeiro;  
XVII - enviar propostas de orçamento ao Congresso Nacional;  
XVIII - prestar anualmente ao Congresso  
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura  
da sessão legislativa, as contas relativas ao  
exercício anterior;  
XIX - remeter mensagem ao Congresso Nacional  
por ocasião da abertura da sessão legislativa,  
expondo a situação do País e solicitando as  
providências que julgar necessárias; e  
XX - conceder indultos e comutar penas com  
audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.  
Parágrafo único - O Presidente da República  
poderá outorgar ou delegar atribuições sobre  
estruturação, atribuições sobre estruturação,  
atribuições e funcionamento da administração  
federal, provisão de cargos públicos federais,  
aceitação de emprego ou comissão de governo  
estrangeiro por brasileiro e concessão de indulto ou anistia. 
Justificativa: 
O Presidencialismo, instituído com a República, é o Sistema de Governo mais adequado às 
necessidades do desenvolvimento nacional, principalmente pela maior rapidez e autonomia de suas 
decisões, pela autoridade do Chefe do Governo e do e Estado, pela independência em relação a 
pressões regionais e grupais. 
O Parlamentarismo, dependente da existência de condições históricas, sociais e políticas que não se 
encontram ainda em nosso País, traria entes mais problemas do que soluções. 
O que se impõe é o aprimoramento do Presidencialismo, adaptando-o à nova realidade nacional. 
O País ainda suporta uma fase de transição institucional, e qualquer desvio repentino poderá 
comprometer a estabilidade político-institucional da Nação, sem sérios danos para a sociedade. 
Parecer:   
   A emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, altera substancialmente o 
entendimento da maioria dos Constituintes que examinaram a matéria na fase de elaboração do 
Projeto de Constituição.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:05614 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao item XII do art. 158 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"XII - manter relações na ordem  
internacional, com o exercício da capacidade de  
representação diplomática e de legação;" 
Justificativa: 
A fórmula original “manter relações com Estado estrangeiros e acreditar seus representantes 
diplomáticos” sofre vicio da clareza, na anfibológica construção “acreditar seus representantes 
diplomáticos”, representantes diplomáticos de quem? O equivoco se da pela má compreensão do que 
seja, no Direito dos Tratados, “sending State” e o “receiving State”, pois em verdade, o Estado que 
envia o representante diplomático é o Estado Acreditante e o que recebe e aceita é o Estado 
Acreditado. O que a expressão intende frustradamente traduzir é o que tecnicamente se designa 
CAPACIDADE DE REPRESENTAÇÃO DIPLOMÁTICA e de LEGAÇÃO. 
Decorre ainda a fórmula original de equivocada concepção sobre a moderna sociedade internacional, 
pois se há um tempo as relações internacionais eram meramente interestatais, hoje envolvem 
relações muito mais complexas. É de indagar-se, “quem da União” teria por incumbência relacionar-
se com os demais sujeitos de Direito Internacionais, Organizações Internacionais, instituições 
assemelhadas, entre elas a Ordem de Malta, a Cruz Vermelha Internacional e grupos insurgentes, 
reconhecidos como tal pela ordem internacional? 
Parecer:   
   Realmente o texto do Projeto de Constituição, como está redigido, deixa incertezas no que diz 
respeito aos representantes diplomáticos, isto no sentido dos Estados estrangeiros.  
É válida a Emenda substitutiva do Autor, porque no sentido semântico, está definindo, com a sua 
construção literal, o que são Estado Acreditante e Estado Acreditado; como também declara a 
capacidade de Representação Diplomática e de Legação, pois no Estado moderno há necessidade 
das relações internacionais serem o sustentáculo da boa convivência dos povos.  
Assim, pela sua aprovação. 
   
   EMENDA:05615 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao item XIV do art. 158 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"XIV - declarar guerra, no caso de agressão  
estrangeira ocorrida no intervalo das sessões legislativas". 
Justificativa: 
A declaração de guerra ad referendum do Congresso Nacional, como cogita-se no texto original, no 
intervalo das sessões legislativas, embora elogiável pelo ideal de legitimação democrática, não se 
enquadra em uma ótica de realidade. Em verdade, o que se estaria a criar, seria uma esdrúxula figura 
no Direito Público, qual seja a “guerra a titulo precário”, de todo inconcebível, ou aventando 
possibilidade ainda mais aberrante, como o da “cassação da liminar da guerra”. 
Em última instância deve-se observar que o ato jurídico “declarar guerra” é ato de disposição de 
vontade do Estado e, logo, a qualquer tempo revogável. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda, em linhas gerais, encontra-se inserida no texto elaborado 
pela Comissão de Sistematização.  
Assim, pela sua prejudicialidade. 
   
   EMENDA:05735 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
O item X do artigo 158 do Projeto de  
Constituição passa ter a seguinte redação:  
X - vetar Projeto de lei, parcial ou  
totalmente, ou solicitar a sua reconsideração ao  
Congresso Nacional, não sendo permitido vetar  
palavras ou expressões, isoladamente. 
Justificativa: 
O nosso ponto de vista em relação à ideia que aditamos, objetiva evitar um sentido ambíguo ou em 
desacordo com a ideia original do projeto de lei. Entendemos que as palavras, bem como as 
expressões, têm um significado isoladamente considerados. Porém, quando colocamos de forma 
dinâmica dentro de uma oração ou período, além do seu significado, assumem certas conotações 
exigidas pela ideia principal. Assim, via de regra retirando-se, por meio de veto palavras ou 
expressões, de forma isolada, do corpo de um dispositivo de um projeto de lei, corre-se o risco de 
mutilar-se o pensamento do seu autor. A “mens legis” fica deformada. O conteúdo em que se 
substancia aquela ideia central torna-se impreciso ou ambíguo. 
A figura da “Reconsideração ao Congresso Nacional” criada no âmbito da Subcomissão que estudou 
o assunto, traz um argumento a mais para dar sustação á nossa emenda. Entendemos que, além de 
fortalecer nossa ideia do ponto de vista semântico, robustece-a no aspecto fático.  
Parecer:   
   O poder conferido ao Presidente da República para o veto, promana da autoridade própria da lei, se 
ficar sintetizado no texto constitucional a não permissão para o veto de palavras ou expressões, 
isoladamente, não se estará deformando a mensagem da lei e se fortalecerá o ponto de vista 
semântico neste texto, o que lhe dará um significado jurídico-histórico-cultural inconfundível.  
Pela sua aprovação. 
   
   EMENDA:06170 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Título V  
Substitua-se integralmente as seções I, II,  
III e IV do Título V, Capítulo II, deste Projeto,  
dando-se as seguintes redações:  
Capítulo - II  
Do Poder Executivo  
Seção - I  
[...] 
Seção - II  
Das atribuições do Presidente da República  
Art. - 158. - Compete privativamente ao  
Presidente da República.  
I - Exercer, com auxílio dos Ministros de  
Estado, a direção superior da administração federal.  
II - Iniciar na jurisdição de sua  
competência, o processo legislativo.  
III - Sancionar, promulgar e publicar as  
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leis, cumprir e fazer cumpri-las, expedir  
decretos. Tudo de conformidade com esta Constituição.  
IV - Vetar projetos de leis.  
V - Nomear os Ministros de Estado, depois de  
aprovados pelo Congresso Nacional e demiti-los.  
VI - Prover, na forma da lei, os cargos e os  
órgãos da Administração Pública Federal, no  
tocante a estruturação, atribuições e  
funcionamento, com as ressalvas desta Constituição.  
VII - Fixar o contingente das forças armadas e  
suas respectivas hierarquias, e decretar seu  
estado de alerta.  
VIII - Manter e dirigir as relações  
exteriores do Brasil com outros países.  
IX - Celebrar e ratificar os tratados,  
convenções, ou acordos e atos internacionais  
"ad referendum" do Congresso Nacional.  
X - Declara guerra e fazer a paz, depois de  
autorizado pelo Congresso Nacional, salvo em caso  
de agressão e se encontrar este, em recesso.  
XI - Solicitar autorização ao Congresso  
Nacional, para decretar o estado de sítio ou o  
estado de alarme, e, em caso de recesso deste,  
decretá-lo.  
XII - Enviar propostas de orçamento ao  
Congresso Nacional e prestar contas, relativas ao  
exercício anterior, após sessenta dias da abertura  
da sessão legislativa.  
XIII - Remeter mensagem, expondo a situação  
do País, na abertura da sessão legislativa do  
Congresso Nacional.  
XIV - Convocar o Congresso Nacional, extraordinariamente.  
XV - Conceder indulto e comutar penas, na forma legal.  
XVI - Permitir, com a autorização do  
Congresso Nacional ou sem esta, em caso de  
recesso, que forças estrangeiras transitem ou em  
caso de guerra permaneçam temporariamente no  
território brasileiro, sob o comando de  
autoridades das Forças Armadas do Brasil.  
XVII - Decretar a intervenção federal nos  
casos e na forma desta Constituição.  
XVIII - Outorgar condecorações honoríficas. 
[...]  
Justificativa: 
Esta emenda propõe seja mantido o sistema presidencial de governo, assinalando suas vantagens 
teóricas e seus resultados práticos num país cuja formação cultural, social e política está a mostrar a 
inconveniência de adoção do parlamentarismo. 
As características do presidencialismo aconselham seja esse sistema de governo preservado e 
aperfeiçoado, ao invés de tentarmos nova experiência parlamentarista. 
É bom lembrar que o povo brasileiro, por esmagadora maioria, em 1963 rejeitou o parlamentarismo. 
O sistema presidencial de governo acentua o postulado da independência dos Poderes do Estado, 
preconiza uma rigidez maior na separação desses poderes. 
As linhas fundamentais do sistema, em sua versão republicana, surgiram com a Constituição dos 
Estados Unidos da América em 1787 e serviram de modelo à Constituição brasileira de 1891. 
As características básicas do sistema presidencial são as seguintes: 

a) Confusão das funções de chefia de Estado e chefia de Governo. 
O mesmo órgão, unipessoal, enfeixa as duas funções: o Presidente da República, na qualidade de 
chefe de Estado, representa a Nação em sua unidade, externa e internamente mantendo relações 
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com os Estados estrangeiros, acreditado seus representantes diplomáticos, celebrando tratados, 
convenções e atos internacionais, firmando acordos, empréstimos e obrigações externas, exercendo 
o comando supremo das Forças Armadas, decretando a mobilização nacional, no desempenho do 
papel de chefe de Governo, o Presidente da República atua politicamente na condução dos negócios 
administrativos, em consonância com o eleitorado e o partido que o apoia. 
Esse sistema, que vem sendo adotado desde 1889, com a efêmera exceção do parlamentarismo, 
imposto em 1961 mediante a Emenda nº 4 à Constituição de 1946 e que veio no bojo de uma crise 
política, é o que corresponde ao anseio popular de ter um líder nacional a comandar o Estado e o 
Governo do Brasil. 

b) Eleição do Presidente da República diretamente pelo povo. 
A eleição direta se constitui em uma forma de assegurar a independência do Presidente da 
República, que recebe seu mandato do povo e só a ele presta contas. 

c) Responsabilidade política dos Ministros de Estado perante o Presidente da República. 
Os Ministros de Estado, por serem de livre escolha e nomeação do Presidente da República, têm 
maior liberdade de ação administrativa face ao Congresso Nacional. 

d) Impossibilidade de dissolução do Congresso Nacional. 
Consectário lógico da independência rígida entre os Poderes, é inadmissível no sistema presidencial 
a dissolução do Congresso Nacional pelo Presidente da República. 

e) Preponderância do Congresso Nacional nas funções legislativa e fiscalizadora. 
No sistema de governo dos Estados Unidos da América a iniciativa da legislação pertence inteira e 
exclusivamente ao Congresso. 
Restaurando-se as prerrogativas do Congresso Nacional na futura Constituição, as funções 
legislativas e fiscalizadora serão exercidas em sua plenitude. 
Note-se que, mesmo nos países que adotam o sistema parlamentar, o chefe de Estado é uma figura 
política importante, pois, além das funções de representação do Estado, quando atua como vínculo 
moral dos Poderes, colocado acima das disputas partidárias, ele desempenha um papel de especial 
relevância nos momentos de crise administrativa. 
Ressalta-se, por outro lado, que o sistema parlamentar caracteriza-se pela instabilidade ministerial: o 
Conselho de Ministros pode ser mantido por vários anos, ou por apenas alguns meses. 
Outra característica é a instabilidade parlamentar: da mesma forma que o Conselho de Ministros 
(Poder Executivo), não é inviolável, podendo ocorrer a sua dissolução pelo Chefe de Estado e 
Parlamento (Poder Legislativo). 
Além disso, não é possível ocultar o fato de que, do ideal de supremacia do Legislativo, passa-se à 
predominância efetiva do Executivo, pois o Gabinete é quem comanda a legislação e a aplicação das 
leis. 
O liberalismo, que inspirou o sistema parlamentar, teve de curvar-se à realidade da intervenção do 
Estado em todos os setores da atividade humana. Essa realidade é atendida com maior rapidez, 
como tem sido demonstrado pelo sistema de governo norte-americano, quando o Estado adota o 
presidencialismo, que permite a imposição de normas jurídicas em nome dos interesses gerais. 
O parlamentarismo é mais lento, porque exige uma longa negociação entre as bancadas 
parlamentares e os partidos com o governo. Para que se torne mais ágil, deverá restringir o número 
de partidos. Isto levará ao maniqueísmo político. 
Com os votos quase que divididos ao meio, qualquer definição que prejudique interesses 
contraditórios de modo mais forte tende a levar à constituição de uma frente com capacidade de 
vencer as próximas eleições. Em outras palavras, quando o eleitorado está dividido, ganha-se a 
eleição por motivos conjunturais que levam a que eleitores de um partido prefiram votar no outro. Na 
medida em que vejam prejudicados os interesses estruturais que estão na base de sua definição 
partidária anterior, esses eleitores voltarão a ela. Os partidos no governo têm noção dessa situação. 
A negociação, pode dizer-se, começa por aí. 
No presidencialismo, a marca pessoal do candidato à chefia do Estado e do Governo é a base da 
disputa pela delegação da soberania popular. 
Nos Estados Unidos da América, os partidos pouco se distinguem. 
Na Europa, os partidos buscam diferenças pelas quais o eleitorado possa identificá-los e fazer sua 
opção. 
Onde prevaleçam valores de realização individual (presidencialismo), os partidos se formam em torno 
de líderes políticos. 
Onde os valores de realização coletiva (parlamentarismo) prevalecem, mais facilmente estruturam-se 
partidos com base em programas políticos. 
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Onde a estrutura social é mais igualitária em termos de renda, e mais diferenciada em relação à 
posição social (países da Europa), é adotado o parlamentarismo. 
Nos países da América, havendo desníveis de renda, o recurso político natural é o presidencialismo, 
instrumento para elevar o nível de renda das populações. 
A negociação política realiza-se melhor onde o acesso aos bens e serviços é mais geral, fazendo 
prosperar o sistema parlamentar. 
Por outro lado, a diferenciação, a restrição do acesso aos bens e serviços facilitar o aparecimento de 
líderes políticos, que encontram no sistema presidencial o clima ideal para a sua ação política. 
Cremos que o presidencialismo, não somente pela tradição política como também pela formação 
social do Brasil, é o sistema de governo mais apropriado. 
Alega-se que o parlamentarismo prestigia a função legislativa e fiscalizadora dos representantes do 
povo. 
Mas se restaurarmos as prerrogativas do Congresso Nacional, o presidencialismo brasileiro entrará 
em nova fase na história das instituições políticas. A força do Congresso Nacional estará em seu 
poder de fiscalizar, em sue conjunto, a ação política e administrativa do Poder Executivo, e mesmo 
interrompê-la, quando ela não corresponder aos anseios da Nação. 
Existem vários meios de controle do Parlamento sobre o Executivo. A intervenção do Parlamento na 
designação dos mais importantes funcionários do Governo e da Administração constitui o primeiro 
dentre eles. 
Cremos que o controle parlamentar dará nova feição ao presidencialismo brasileiro. 
Esta emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é uma 
contribuição modesta àquele objetivo. 
Parecer:   
   A presente emenda, contém aspectos que se harmonizam com o entendimento adotado para a 
elaboração do Projeto de Constituição, bem como se ajusta, em parte, ao Substitutivo apresentado.  
Assim, somos pela sua aprovação parcial. 
   
   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;"  
Inciso XXIII, alínea "o" as expressões "E  
DOS TERRITÓRIOS; ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS TERRITÓRIOS;"  
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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 DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM 
NOVOS ESTADOS....” 
2 – Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como 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. 
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Parecer:   
   Pela rejeição uma vez que foi considerado necessário manter os territórios como integrantes da 
União. 
   
   EMENDA:06986 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 158, inciso III;  
Suprima-se do Projeto de Constituição do  
Artigo 158, inciso III, as expressões "Os  
Governadores de Territórios". 
Justificativa: 
1 – O parágrafo 3º do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, 
quando de maneira explícita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI, 
SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM 
NOVOS ESTADOS....” 
2 – Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como 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 obstante os elevados propósitos do eminente Constituinte, a matéria constante da presente 
emenda, conflita com a sistemática geral adotada pelo Projeto de Constituição e já examinada por 
grande parte dos Constituintes.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:07044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 179, paragrafo 2o.  
Dê-se ao § 2o., do artigo 179, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 179 - ................................  
............................................  
§ 2o. - Sem prejuízo do disposto no artigo  
104 desta Constituição, o Primeiro Ministro  
comparecerá mensalmente perante o Congresso  
Nacional para apresentar relatórios sobre as ações  
do Governo e expor assunto de relevância para o País." 
Justificativa: 
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A presente redação visa a tornar obrigatória a presença do Primeiro Ministro no Congresso Nacional, 
sem embargo de ter sido ele convocado para comparecer à Câmara ou ao Senado, durante esse 
período, de vez que nesses casos só será convocado para expor assunto específico, sobre 
propositura, acordo ou medida. 
O que se pretende, na verdade, é tornar sempre mais compromissada e responsável a postura do 
Primeiro Ministro e, por conseguinte, dos Ministros de Estado. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação, em parte. 
   
   EMENDA:07350 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   O inciso XVI, art. 158 passa a ter a seguinte redação:  
"nomear os Ministros da Marinha, Exército,  
Aeronáutica e Estado-Maior das Forças Armadas"; 
Justificativa: 
O projeto de Constituição reconhece que “O Presidente da República é o Chefe de Estado e 
Comandante Supremo das Forças Armadas”. Então, como ele poderá apenas “provar os seus postos 
de oficiais-gerais e nomear seus comandantes” passando por cima do Primeiro-Ministro e Ministros 
Militares por este nomeados? Trata-se de evidente contradição a ser corrigida, concedendo ao 
presidente poderes de nomear os próprios Ministros militares a ele submetidos diretamente como 
Comandante Supremo das Forças Armadas. 
Parecer:   
   Embora seja louvável a preocupação do nobre Constituinte, o conteúdo da presente emenda, em 
linhas gerais, já se encontra no texto do Projeto de Constituição.  
Assim sendo, somos pela prejudicialidade da emenda. 
   
   EMENDA:07368 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se o inciso XIX ao art. 179:  
"O Primeiro-Ministro poderá nomear até dois  
ministros sem pasta, também chamados de ministros  
de assuntos extraordinários". 
Justificativa: 
Trata-se de uma técnica parlamentarista muito divulgada, para cooptação de setores oposicionistas 
necessários à estabilidade do Primeiro-Ministro, ou por necessidade ocasionais e prementes à 
maneira do que o próprio presidencialismo fez há pouco com a desburocratização. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
   
   EMENDA:07485 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Façam-se as seguintes alterações:  
Art. 158 - ..................................  
I - Nomear os Ministros de Estado e exonerá-los,  
coletiva ou individualmente, conforme moção  
reprobatória do Congresso nacional, de iniciativa  
de qualquer uma de suas Casas, apresentada seis  
meses após a data da respectiva posse;"  
II - (suprima-se)  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................  
VI - ........................................  
VII - (suprima-se)  
VIII - ......................................  
IX - ........................................  
X - ........................................  
XI - (suprima-se)  
XII - ......................................  
XIII - ......................................  
XIV - ......................................  
XV - ........................................  
XVI - ......................................  
XVII - ......................................  
XVIII - ....................................  
XIX - ......................................  
XX - ..................................... 
XXI - Decretar a intervenção Federal, o  
estado de defesa e o de sítio, submetendo-os ao  
Congresso Nacional;  
XXII - Determinar a realização de referendo  
sobre proposta de emenda constitucional que vise a  
alterar ou afetar a estrutura ou o equilíbrio dos Poderes;  
XXIII - (suprima-se)  
XXIV - ......................................  
XXV - ......................................  
XXVI - ......................................  
XXVII - ....................................  
XXVIII - ....................................  
Parágrafo único - (suprima-se)".  
Ao Capítulo III - Do Governo  
Suprimam-se as Seções I, II e III,  
renumerando, respectivamente para I e II as Seções  
IV e V.  
Suprimam-se, em consequência, quaisquer  
outras referências relativas ao Sistema  
Parlamentarista constantes do Projeto. 
Justificativa: 
Este primeiro século republicano demonstra, por si só, a instabilidade constitucional que o País tem 
vivido. A adoção prematura do sistema parlamentarista, em momento de transição política, cria, para 
os próximos anos, o perigo permanente de instabilidade, o que corresponderia a institucionalizar 
litígios entre o Legislativo e o Executivo. 
A excessiva concentração de competências – e consequente centralização do poder – faz com que o 
sistema presidencialista fique sempre exposto a todo tipo de ataque. O atual sistema político 
brasileiro precisa apenas de mais tempo para solidificar-se, o que não seria de se recomendar, com a 
adoção de um novo sistema de governo. Acrescente-se, ainda, que o Brasil não possui tradição 
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histórica que garanta o sucesso do sistema parlamentarista. Tivemos, no século XIX, um arremedo 
de parlamentarismo, em função da situação anômala que caracterizou o período de D. Pedro II. 
Posteriormente, uma tentativa de adoção do parlamentarismo malogrou a vista de razões bem 
conhecidas naquele período, o parlamentarismo se impôs como um expediente, a fim de garantir a 
intangibilidade constitucional, que assegurava ao Vice-Presidente o direito de suceder o Presidente. 
O Vice-Presidente, indesejado, ascendeu, assim, a posição de Presidente, adotado o artificioso 
parlamentarismo. O sistema parlamentarista imposto não resultou, portanto, da formação cultural e 
política do povo brasileiro. Foi, sim, um improviso para superar uma grave crise. Hoje, podemos 
encarar o fato como um casuísmo para a época. 
Não estávamos – como não estamos – preparados para o sistema parlamentarista, sobretudo por nos 
faltar tradição. Impõe-se observar que os países que adotaram o sistema parlamentar conviveram 
antes com a monarquia e, portanto, com o sistema monárquico-parlamentarista. Poucos são, na 
atualidade, os países que optaram pelo sistema presidencialista-parlamentarista, França, Portugal e 
Itália, países que foram monárquicos, conheceram a figura do governo paralelo. O próprio exemplo 
francês de parlamentarismo deixa dúvidas, uma vez que já se observa o modelo naufragar, na atual 
conjuntura. Não se observa a harmonia necessária entre o Presidente da República francesa e o seu 
Primeiro-Ministro, fato que representa permanente ameaça a estabilidade do governo. No caso 
francês ainda, vemos o Presidente da República não lograr a maioria na Assembléia Nacional, ao 
contrário do Primeiro-Ministro, que a tem e lidera o partido oposicionista. O Presidente pode, a 
qualquer momento, exonerar o Primeiro-Ministro, mas, não poderia governar por não deter a maioria 
parlamentar. Os políticos franceses estão fortemente presos à doutrina partidária e, assim, 
dificilmente mudariam de partido. 
No Brasil, só com o fortalecimento das instituições políticas é que se poderia pensa em adotar o 
parlamentarismo. Teríamos assim um chefe de Estado e um chefe de Governo. É preciso, ainda, 
fortalecer o Poder Legislativo, restabelecendo-lhe as tradicionais prerrogativas. A imagem do político 
brasileiro vem sofrendo desgaste junto ao eleitorado sendo a sua recuperação trabalho de longo 
prazo, de modo a restabelecer-lhe os créditos perante a opinião pública. Ao mesmo tempo, estariam 
os políticos mais definidos em suas posições ideológicas, não deixando margens de dúvida sobre sua 
conduta política. A própria indefinição pela escolha partidária demonstra, por si só, a fragilidade do 
sistema e a instabilidade que dela decorre. 
O presidencialismo brasileiro passou por bons e maus momentos. Viveu, contudo, episódios que 
depõem em favor do sistema. E é até provável que se possa debitar menos ao sistema do que a 
governantes, as deficiências do presidencialismo. O sistema não é perfeito, como em muitas ocasiões 
assim o demonstrou, embora as falhas hajam se apresentado muito mais por incapacidade de 
governantes. Os defeitos são, portanto, humanos e individualizados nos seus executores, nunca 
debitáveis ao próprio sistema político. 
Não é necessário, pois, no momento, experimentar o parlamentarismo. Melhor seria promover a 
depuração do presidencialismo, dando à democracia o verdadeiro sentido que deve ter na nova 
Constituição, assegurando os princípios fundamentais que garantam os direitos humanos, a par de 
um Estado forte que saiba respeita-los. 
Parecer:   
   A presente emenda, contém aspectos que se harmonizam com o entendimento geral da Comissão 
de Sistematização.  
Assim, somos pela sua aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07752 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 158  
O item XXI do art. 158 do Projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 158 ........................... 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 146  

 

XXI - Solicitar, ouvido o Primeiro-Ministro e  
o Conselho da República, ao Congresso Nacional, a  
decretação da intervenção federal e do estado de sítio. 
Justificativa: 
O art. 54, inciso V diz que compete à União decretar a intervenção federal e o estado de sítio. 
O art. 74 diz que, nos casos previstos, a União intervirá nos Estados. 
O art. 99 diz que cabe ao Congresso nacional dispor sobre todas as matérias de competência da 
União. 
Desse modo, o art. 155, inciso XXI precisa se adequar ao sistema constitucional estabelecido. Assim, 
não compete ao Presidente da República o decreto de intervenção ou de estado de sítio, mas ao 
Congresso Nacional como executar de todas as competências da União. 
Parecer:   
   Em linhas gerais, o enunciado na presente emenda, encontra-se inserido no Substitutivo.  
Assim, pela sua aprovação. 
   
   EMENDA:07947 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no. ao Projeto de Constituição  
Acrescente-se ao inciso XXVIII do art. 158, o  
seguinte parágrafo que ficará constando como §  
1o., passando o § único a parágrafo 2o. (Seção II,  
Das Atribuições do Presidente da República):  
Art. 158 ............................. 
XXVIII - ................................ 
§ 1o. - É da competência cumulativa do  
Presidente da República e do Legislativo, a  
iniciativa de leis que:  
a - disponham sobre matéria financeira;  
b - criem cargos, funções ou empregos  
públicos ou aumentem vencimentos ou a despesa pública;  
c) - fixem ou modifiquem os efetivos das  
Forças Armadas;  
d - disponham sobre a organização  
administrativa e judiciária, matéria tributária e  
orçamentária, serviços públicos e pessoal de  
administração do Distrito Federal, bem como sobre  
organização judiciária, administrativa e matéria  
tributária dos Territórios;  
e - disponham sobre servidores públicos da  
União, seu regime jurídico, provimento de cargos  
públicos, estabilidade e aposentadoria de  
funcionários civis, reforma e transferência de  
militares para a inatividade ou  
f - concedam anistia relativa a crimes políticos. 
Justificativa: 
Na carta vigente, todas essas atribuições são privativas do Presidente da República. 
Não se justifica que o Legislativo seja excluído da iniciativa de leis que tratem dessas matérias. 
É evidente que se adotado o regime parlamentarista como se espera, ou seja, o parlamentarismo 
misto, as sugestões aqui apresentadas terão que sofrer um outro ajuste, mas, de qualquer forma, é 
indispensável fixar esses pontos como fundamentais para anistia ao Legislativo. 
Este tem sido um temo constante nestas duas décadas, quando houve um declínio do Poder 
Legislativo, transformado em semi-poder, especialmente pelas restrições que lhe foram impostas. 
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A recuperação dessas faculdades, com a competência cumulativa na iniciativa das leis que tratem 
das matérias constantes da proposta, é forma de assegurar uma nova fase do Legislativo como 
representante do povo através do voto direto, renovado em cada legislatura. 
Parecer:   
   A presente emenda, por conter aspectos que se harmonizam com o entendimento predominante da 
Comissão de Sistematização deve se acolhida parcialmente. 
   
   EMENDA:08345 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda  
No art. 158, dê-se nova redação aos itens  
XII, XIII e XIV, e, com as adequações necessárias  
acrescentem-se um item depois do XIII, e o § 2o.,  
transformando-se em § 1o. o parágrafo único.  
Art. 158 - Compete ao Presidente da República:  
XII - manter relações com Estados  
estrangeiros, organismos internacionais e outras  
coletividades dotadas de personalidade internacional;  
XIII - celebrar tratados, convenções e outros  
atos internacionais, "ad referendum" do Congresso Nacional.  
XIV - firmar acordos, contrair empréstimos e  
obrigações externas, "ad referendum" do Estado;  
XV - declarar guerra ou autorizar a  
participação do Brasil em conflito armado  
internacional, desde que autorizado pelo Congresso  
Nacional ou "ad referendum" deste, no intervalo  
das sessões legislativas.  
§ 1o. - O Presidente da República pode  
delegar ao Primeiro-Ministro as atribuições de  
nomear Governadores de Territórios e conceder  
indulto ou graça.  
§ 2o. - Os tratados, convenções e outros atos  
internacionais sobre direitos do homem, direito  
humanitário e as convenções internacionais do  
trabalho serão encaminhados ao Poder Legislativo  
no prazo de um ano e, se aprovados, serão  
ratificados dentro de seis meses, ficando sua  
denúncia a depender de prévia aprovação do  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A redação do item XII, que propomos, visa a adequar a regra à realidade, uma vez que os Estados, 
hoje, mantém, relações com organizações internacionais e com outras coletividades dotadas de 
personalidade internacional, como a Santa Sé e comitês de libertação nacional. 
O Projeto no item XIII trata da mesma forma tratados internacionais e contratados; o desdobramento 
do item se impõe em que os tratados devem ser aprovados pelo Congresso e os contratos pelo 
Senado. Os tratados são atos normativos e, por isso, requerem a manifestação das duas Casas do 
Congresso. Os empréstimos e operações de crédito são contratados e podem ser aprovados pelo 
Senado. 
O item XIV, renumerado como XV precisa ter sua redação aperfeiçoada, para atender a realidade. 
Hoje, as guerras se fazem sem declaração formal. 
O § 2° que se propõe seja acrescentado visa a estabelecer prazo para o encaminhamento de certos 
tratados, considerados mais importantes, ao Poder Legislativo, a tornar sua ratificação obrigatória, se 
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aprovada pelo órgão representativo da soberania popular e a condicionar à autorização do Congresso 
a sua denúncia. Embora seja tradição constitucional na maioria dos países ser o envio do tratado ao 
Legislativo e sai posterior ratificação em ato discricionário do Poder Executivo, cremos que nos 
tratados ou convenções enumerados no § 2° proposto o interesse humanitário deve ser sobrepor ao 
político. Pela mesma razão, a denúncia de tais atos deve ser precedida de autorização legislativa. 
Parecer:   
   A emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, altera substancialmente o 
entendimento da maioria dos Constituintes que examinaram a matéria na fase de elaboração do 
Projeto de Constituição.  
Em assim sendo, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:08670 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 158, I a seguinte redação:  
Art. 158 ..........................  
I - nomear o Presidente do Conselho de  
Ministros e, por indicação deste, os demais  
Ministros de Estado, e exonerá-los nas hipóteses  
mencionadas nesta Constituição. 
Justificativa: 
O texto impugnado torna o Primeiro Ministro demissível ad nutum pelo Presidente da República, o 
que se explica pela posição de intermediário da autoridade do Presidente da República (art. 1º do 
Projeto). 
Parecer:   
   Embora louvável a preocupação do nobre Constituinte, o conteúdo da presente emenda, em linhas 
gerais, já encontra-se contido no texto do projeto de Constituição.  
Assim, somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:08758 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVOS ALTERADOS: XXII E XIII do Art. 158.  
Passam a compor um só inciso com alínea a e b  
os incisos XXII e XIII , promovendo-se as alterações  
necessárias .  
"Art. 158 - ................................  
XXII - determinar a realização de referendo:  
a) ouvido o Conselho da República, sobre  
propostas de emendas constitucionais e projetos de  
lei que visem a alterar a estrutura ou afetar o  
equilíbrio dos Poderes.  
b) nos casos previstos nesta Constituição ou  
que o Congresso Nacional vier a determinar. 
Justificativa: 
A alteração proposta tem o objetivo de sintetizar as disposições, evitando-se, em consequência, a 
repetição da expressão “determinar a realização de referendo”. 
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Parecer:   
   A proposta da emenda, em linhas gerais, já encontra-se no texto do Substitutivo.  
Assim, somos pelo seu acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:08820 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FOGAÇA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III do artigo 179 a seguinte redação:  
III - indicar, para a nomeação do Presidente  
da República, os Ministros de Estado e solicitar a  
exoneração destes; 
Justificativa: 
Trata-se apenas de substituir o uso de um pronome possessivo inadequado à construção do texto 
(“deles”) por um pronome demonstrativo, de mais preciso valor referencial (destes). 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
   
   EMENDA:08821 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FOGAÇA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XV do artigo 158 a seguinte redação:  
XV - celebrar a paz, sob autorização ou "ad  
referendum" do Congresso Nacional; 
Justificativa: 
Trata-se tão-somente de corrigir a regência nominal, substituindo-se “autorizado” pela expressão 
“sob-autorização”. 
Parecer:   
   É louvável a preocupação do ilustre Constituinte.  
O conteúdo da emenda, em linhas gerais, já encontra-se inserido no texto elaborado pela Comissão, 
de Sistematização.  
Assim sendo, somos pela aprovação da presente emenda. 
   
   EMENDA:08822 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FOGAÇA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VII do artigo 158 a seguinte redação:  
VII - dissolver a Câmara dos Deputados e  
convocar eleições extraordinárias, na forma dos  
artigos 172, 173, 174 e respectivos parágrafos. 
Justificativa: 
Não existe a Câmara Federal, mas sim a Câmara dos Deputados, terminologia adotada também na 
proposta da Comissão de Organização dos Poderes. 
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A referência explicita aos artigos que regulam a matéria, permite uma redação mais clara, já que a 
redação estava trancada e confusa no Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Parecer:   
   Realmente a matéria como está redigida, no conceito do que seja Câmara Federal e Congresso 
Nacional, acha-se confusa, mais no que tange a sistemática geral já adotada pelo Projeto de 
Constituição, notamos que a mesma conflita com esse Projeto.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:08823 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FOGAÇA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XIV do Artigo 158 a seguinte redação:  
XIV - declarar guerra, sob autorização ou "ad  
referendum" do Congresso Nacional, no caso de  
agressão estrangeira ocorrida no intervalo das  
sessões legislativas; 
Justificativa: 
Trata-se apenas de uma emenda de redação. Substitui-se a expressão “autorizado” pela expressão 
“sob autorização”, apenas com o objetivo de corrigir a regência nominal. 
Parecer:   
   Embora louvável a preocupação do eminente Constituinte, o conteúdo da presente emenda, em 
linhas gerais, já se encontra no texto do Projeto de Constituição.  
Assim, somos pela aprovação. 
   
   EMENDA:09011 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 181 e inciso XXVII do art. 158  
Suprima-se o art. 181 do Projeto de  
Constituição e o inciso XXVII do art. 158. 
Justificativa: 
Consideramos desnecessário constar do texto constitucional um artigo com essa formulação. Além 
disso, na nossa opinião. As reuniões do Conselho de Ministros devem ser prioritariamente presididas 
pelo Primeiro-Ministro que é, de fato, o Chefe do Governo mesmo quando o Presidente da República 
a elas estiver presente. 
Parecer:   
   Não obstante os elevados propósitos do eminente Constituinte, a matéria constante da presente 
emenda, conflita com a sistemática geral adotada pelo Projeto de Constituição.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:09012 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso III, art. 158  
Substitua-se a expressão "... pelo Senado da  
República", constante do inciso III do art. 158 do  
Projeto de Constituição, pela expressão "... pelo  
Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Num regime parlamentarista, como o que se pretende instituir no Brasil, é preciso fortalecer o 
Congresso Nacional. Portanto, não faz sentido dar-se poderes exclusivos ao Senado Federal que, no 
nosso entendimento, deve, inclusive, ser extinto. Daí a emenda proposta. 
Parecer:   
   Não obstante os elevados propósitos dos nobres Constituintes, a matéria constante da presente 
emenda, conflita substancialmente com a sistemática geral adotada pelo Projeto de Constituição, já 
elaborado.  
Assim, somos pela rejeição desta emenda. 
   
   EMENDA:09016 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XVI, art. 158  
Inclua-se no final do texto do inciso XVI do  
art. 158 do Projeto de Constituição, a expressão  
"..., após a aprovação dos nomes pelo Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Como forma de fortalecer os poderes do Congresso Nacional julgamos ser conveniente que o 
Congresso passe, também, a aprovar os nomes indicados pelo Presidente da República para ocupar 
os postos de oficiais-generais das Forças Armadas. Essa é uma medida democrática, que fortalece o 
Congresso e coloca as Forças Armadas sob o controle direto da sociedade brasileira, evitando que 
elas se transformem num super-poder paralelo. 
Parecer:   
   A emenda proposta, não obstante os elevados propósitos dos eminentes autores, conflita com a 
sistemática geral adotada pelo Projeto de Constituição e já examinada em fases anteriores.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:09017 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XIII, art. 158  
Substitua-se a expressão "... ad referendum  
do Congresso Nacional", constante do inciso XIII  
do art. 158 do Projeto de Constituição, pela  
expressão "após a aprovação pelo Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Julgamos mais apropriado que a celebração de tratados, convenções, empréstimos e obrigações 
externas firmados pelo Presidente da República só o sejam após a aprovação dos mesmos pelo 
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Congresso Nacional e não apenas “ad referendum” do Congresso, como forma de evitar que seus 
efeitos comecem a surtir antes da manifestação oficial do Congresso. 
Parecer:   
   A emenda, conflita com o entendimento da Comissão de Sistematização, por não se ajustar com os 
aspectos predominantes para a elaboração do texto do Substitutivo.  
Assim, pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:09058 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: inciso XXVI, Art. 158  
Suprimir a expressão "...transitem pelo  
território nacional", constante do inciso XXVI do  
Art. 158 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Não julgamos conveniente que o texto constitucional permita o trânsito de forças estrangeiras pelo 
território nacional, de forma tão ampla e irrestrita como a contida no Projeto de Constituição. Evitar a 
presença de tropas estrangeiras no território brasileiro é, também, uma forma de defender a 
soberania nacional. 
Parecer:   
   Embora a intenção dos Autores da emenda sejam suprimir uma expressão no texto constitucional, 
queremos crer que o trânsito de tropas estrangeiras no território nacional, temporariamente, não 
afetará a soberania nacional, pelo contrário, se dará uma cooperação a um Estado aliado que 
necessita de ajuda como o caso prover.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:09200 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (Substitutiva)  
Dê-se ao inciso XXVI do art. 158 a seguinte redação:  
"Art. 158. ................................  
............................................  
XXVI - permitir, mediante autorização do  
Congresso Nacional, que forças estrangeiras, em  
missão de paz, transitem pelo território nacional." 
Justificativa: 
Com a devida vênia, a redação do Projeto se mostra inaceitável. A expressão “forças aliadas” lembra 
o passado, a guerra. Por outro lado, a proposta harmoniza-se com outra emenda que endereçamos 
ao inciso II do art. 100. O Brasil há de firmar-se internacionalmente como amente da paz. Só pode 
admitir que transitem pelo seu território tropas com missão pacífica. Quanto à permanência é 
inadmissível. 
Parecer:   
   Não obstante os altos propósitos do nobre Constituinte, a matéria da presente emenda, conflita com 
a sistemática geral adotada pelo Projeto de Constituição.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
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   EMENDA:09689 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Dispositivo emendado: art. 158.  
Incluam-se os seguintes incisos ao artigo 158  
do projeto de Constituição, renumerando-se os demais:  
I - exercer a direção superior da  
administração federal;  
II - promover a unidade da ação governamental  
e elaborar planos e programas nacionais e  
regionais de desenvolvimento, submetendo-os ao  
Congresso Nacional;  
III - expedir decretos e regulamentos para  
fiel execução das leis;  
IV - Enviar o Projeto de Lei de Diretrizes  
Orçamentárias e proposta de orçamento ao Congresso Nacional;  
V - prestar, anualmente, ao Congresso  
Nacional, as contas relativas ao exercício  
anterior, dentro de sessenta dias após a abertura  
da sessão legislativa;  
VI - dispor sobre a organização e o  
funcionamento da administração federal, na forma da lei;  
VII - acompanhar os projetos de lei em  
tramitação no Congresso Nacional, com a  
colaboração dos Ministros de Estado;  
VII - prover e extinguir os cargos públicos  
federais, na forma da lei;  
IX - comparecer a qualquer das Casas do  
Congresso Nacional, ou a suas comissões, quando  
convocado, ou requerer data para seu  
comparecimento. 
Justificativa: 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
inícios da década de 60. 
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional. 
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando confluem para uma proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos 
para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capitulo relativo ao Sistema de Governo, por conferi-lhe 
discussão específica.  
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Parecer:   
   A emenda, contém aspectos que se harmonizam com a sistemática geral adotada para a 
elaboração do Projeto de Constituição.  
Assim, pelo seu acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:09690 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Dispositivo emendado: art. 158, parágrafo único.  
Suprima-se o parágrafo único do artigo 158 do  
projeto de Constituição. 
Justificativa: 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
inícios da década de 60. 
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional. 
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando confluem para uma proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos 
para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capitulo relativo ao Sistema de Governo, por conferi-lhe 
discussão específica.  
Parecer:   
   Não obstante a preocupação do nobre Constituinte em aperfeiçoar o texto constitucional, a matéria 
constante da presente emenda, conflita com a sistemática geral adotada pelo Projeto de 
Constituição.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:09691 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Dispositivo emendado: art. 158, I.  
Elimine-se a expressão "o Primeiro-Ministro  
e, por proposta deste,", contida no inciso I do  
artigo 158 do projeto de Constituição. 
Justificativa: 
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As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
inícios da década de 60. 
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional. 
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando confluem para uma proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos 
para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capitulo relativo ao Sistema de Governo, por conferi-lhe 
discussão específica.  
Parecer:   
   Não obstante os elevados propósitos do eminente Constituinte em aperfeiçoar o texto 
constitucional, a matéria constante da presente emenda, conflita com a sistemática adotada pelo 
Projeto de Constituição.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:09692 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 158, II.  
Dê-se a seguinte redação ao inciso II do art.  
158 do projeto de Constituição:  
Art. 158. ..................................  
II - elaborar os planos de governo e a  
proposta de orçamento; 
Justificativa: 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
inícios da década de 60. 
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional. 
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando confluem para uma proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos 
para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capitulo relativo ao Sistema de Governo, por conferi-lhe 
discussão específica.  
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Parecer:   
   A emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, altera substancialmente o 
entendimento da maioria dos Constituintes que examinaram a matéria na fase de elaboração do 
Projeto de Constituição.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:09693 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Dispositivo emendado: art. 158, VII.  
Suprima-se o inciso VII do artigo 158 do  
projeto de Constituição. 
Justificativa: 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
inícios da década de 60. 
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional. 
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando confluem para uma proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos 
para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capitulo relativo ao Sistema de Governo, por conferi-lhe 
discussão específica.  
Parecer:   
   A emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, conflita com a sistemática geral 
adotada pelo Projeto de Constituição já examinada em fases anteriores.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:09694 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda modificativa/ aditiva.  
Dispositivo emendado: artigo 158, XX.  
Dê-se ao inciso XX do artigo 158 do projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 158. ..................................  
XX - dirigir mensagem ao Congresso Nacional  
ou qualquer de suas Casas;". 
Justificativa: 
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A redação original estabelece o envio de mensagem do Presidente da República apenas ao 
Congresso Nacional. 
Importa abrir a perspectiva de que tal se faça também, isoladamente, a qualquer de suas Câmaras. 
Parecer:   
   Efetivamente, a presente emenda contribui para o aprimoramento do texto do Projeto de 
Constituição.  
Assim, somos pelo seu acolhimento. 
   
   EMENDA:09695 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Dispositivo emendado: art. 158, XXVII.  
Suprima-se o inciso XXVII do artigo 158 do  
projeto de Constituição. 
Justificativa: 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
inícios da década de 60. 
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional. 
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando confluem para uma proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos 
para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capitulo relativo ao Sistema de Governo, por conferi-lhe 
discussão específica.  
Parecer:   
   A emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, conflita com a sistemática geral 
adotada pelo Projeto de Constituição já examinado em fases anteriores.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:09898 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 158.  
- Dê-se nova redação aos seguintes incisos ao  
Artigo 158 e acrescenta-se os seguintes:  
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;  
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de  
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Estados, a direção superior da administração federal;  
VI - apresentar plano de governo ao Congresso Nacional;  
IX - expedir decretos e regulamentos para a  
fiel execução das leis;  
XIII - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, firmar acordos, empréstimos e  
obrigações externas, depois de aprovadas pelo  
Congresso Nacional;  
XXIII - Determinar a realização de referendo,  
ouvindo o Conselho da República, sobre matéria  
legislativa e constitucional.  
XXVIII - enviar proposta de orçamento ao  
Congresso Nacional.  
XXIX - apresentar semestralmente ao Congresso  
Nacional relatório sobre e execução do Plano de Governo.  
XXX - Dispor sobre a estrutura e o  
funcionamento da administração federal, na forma da lei.  
XXXI - prover e extinguir os cargos públicos  
federais na forma da lei.  
XXXII - demitir Ministros de Estado ou  
quaisquer dirigentes de órgãos ou empresas  
públicas ou de economia mista, que tenham recebido  
voto de censura do Congresso Nacional.  
- Suprima-se a palavra "generais" do inciso  
XVI do Artigo 158 e o parágrafo único do Artigo. 
Justificativa: 
A emenda visa assegurar poderes de governo ao Presidente da República eleito em eleições diretas 
capazes de possibilitar-lhes responder diante do povo que o eleger na solução dos problemas que 
afligem o povo. 
Se o Presidente eleito não tardar qualquer resposta ao povo, o voto será importante e o povo sentir-
se-á frustrado. 
Sabemos da crise que advirá. 
Parecer:   
   A presente emenda, contém aspectos que se harmonizam com o entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização.  
Assim, somos pela sua aprovação parcial. 
   
   EMENDA:10408 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   A presente Emenda implica alteração de outro  
dispositivo, nos termos do Art. 23, § 2o., do  
Regimento Interno da A.N.C. Trata-se do Art.  
158, item XIII, ao qual se dá a seguinte redação:  
"XIII - celebrar atos internacionais com os  
demais sujeitos de Direito Internacional e que  
direta ou indiretamente obriguem o Brasil, "ad  
referendum" do Congresso Nacional"; 
Justificativa: 
Tal Emenda decorre da necessidade de uniformização terminológica, a partir de toda justificação já 
acima deduzida. 
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Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda, será reexaminada à vista da formulação do Substitutivo.  
Assim, pelo seu acolhimento. 
   
   EMENDA:10419 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se o inciso XIX no artigo 179  
(Título V - Capítulo III - Seção II):  
XIX - Prover os cargos públicos federais. 
Justificativa: 
A redação proposta visa dar ao Primeiro Ministro o efetivo poder da máquina administrativa da União. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pela Comissão de Sistematização na 
feitura do Substitutivo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10506 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se os incisos IX e X do artigo 158 do  
projeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
A proposta de supressão dos incisos deve-se à referência destes em outra emenda por mim 
apresentada e com as devidas modificações. Segue anexo a emenda (1P10390-8). 
Parecer:   
   A presente emenda, conflita com a sistemática geral adotada pelo Projeto de Constituição e 
Substitutivo.  
Assim, pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:10563 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Ao Projeto de Constituição, dê-se ao Inciso  
XXVI do Art. 158, referente às competências do  
Presidente da República, a seguinte redação:  
"XXVI - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente." 
Justificativa: 
É normal na comunidade das nações, em tempo de paz, o trânsito, ou mesmo a permanência 
temporária, de forças militares estrangeiras em território nacional, para a realização de exercícios 
militares conjuntos, visitas ou escalas operacionais (navios e aeronaves militares). 
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No caso específico do Brasil, face à sua extensa fronteira terrestre e litoral de valor considerável no 
contexto geoestratégico do Atlântico Sul, pode-se considerar como um fato rotineiro o trânsito, e 
eventual a permanência temporária, de forças estrangeiras em território nacional, em tempo de paz, 
quer para realizar exercícios de interesse de nossas Forças Armadas, quer para receber apoio 
logístico nas escalas operacionais de suas unidades (navios e aeronaves militares), a nível de 
reciprocidade. 
Pode-se citar, como exemplo, a existência de determinados estabelecimentos militares paraguaios 
próximos à nossa fronteira, cujo acesso por forças militares paraguaias é normalmente realizado 
através de rodovias brasileiras, em território nacional, com autorização brasileira. 
Assim, não é adequado submeter-se à autorização do Congresso Nacional, toda vez que se tornar 
necessário conceder permissão para que forças estrangeiras venham a efetuar trânsito, ou 
permanência temporária, em território nacional, em tempo de paz. 
Em caso de guerra, parece adequado submeter-se ao Congresso Nacional tal permissão, entretanto, 
o termo “forças estrangerias amigas” parece ser mais abrangente e flexível do que “forças 
estrangeiras aliadas”, que pressupõe a celebração prévia de um Acordo militar ou Tratado formal. 
A enfatização, da necessidade de que as forças estrangerias em território nacional permaneçam sob 
o comando de autoridade brasileira, não parece adequada ao texto constitucional, sendo mais próprio 
que a matéria esteja contida e perfeitamente regulamentada, no que diz respeito aos diversos níveis 
de comando, em lei complementar. 
Parecer:   
   A presente emenda, em linhas gerais, encontra-se inserida no texto do Projeto de Constituição que 
ora se examina.  
O seu acolhimento trará uma real contribuição para o aperfeiçoamento do texto.  
Assim, pela sua aprovação. 
   
   EMENDA:10589 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 158  
Acrescente-se inciso ao Artigo 158, com a redação seguinte:  
Art. 158 - ............................. 
- conceder, autorizar, permitir ou renovar,  
por prazo de 10 (dez) anos, serviços de  
radiodifusão sonora ou, por 15 (quinze) anos, de  
radiodifusão de sons e imagens. 
Justificativa: 
A fórmula busca, notadamente, a síntese e a limpidez do texto. Sendo matéria que se reconhece 
como atribuição do Executivo, deve ser incluída nas disposições do artigo 158, resultando na clareza 
e objetividade. 
Parecer:   
   O assunto constante da presente emenda, será reexaminado com vistas à formulação do 
Substitutivo.  
Assim, somos pela sua aprovação. 
   
   EMENDA:10750 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 158, Inciso XVI  
O inciso XVI do Artigo 158 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 158 - ........................... 
XVI - exercer o comando supremo das  
Forças Armadas e prover os seus cargos de  
oficiais-generais; 
Justificativa: 
O termo correto é prover os cargos e não prover os postos. 
O oficial preenche o cargo de que deriva a função militar. 
Essa conceituação consta do Estatuto dos Militares – (Lei nº 6.880/80 – Art. 20 e 23). 
A terminologia – prover os cargos de oficiais-generais – já subentende a nomeação de seus 
comandantes. 
Parecer:   
   A emenda, visa aperfeiçoar o texto do Projeto de Constituição, traz em seu sentido lato a 
terminologia correta para o termo.  
Assim, pelo seu acolhimento. 
   
   EMENDA:11089 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o item VII do caput do art. 158, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Em consonância com o estatuído no item VII do art. 158, do projeto de texto constitucional, compete 
ao Presidente da República dissolver, ouvido o Conselho da República, e nos casos previstos na 
Constituição, a Câmara Federal, convocando eleições extraordinárias. 
Tal disposição se nos afigura absurda, ainda que no contexto do sistema parlamentar de governo, 
pois os deputados foram eleitos, pelo povo, para cumprir um mandato pré-determinado, que não deve 
ser interrompido. 
Parecer:   
   Embora louvável a preocupação do nobre Constituinte, o conteúdo da presente emenda, conflita 
substancialmente com o entendimento da maioria dos Constituintes que elaboraram o texto do 
Projeto de Constituição.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:11351 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- suprimir o inciso XXVII do artigo 158 do  
Projeto de Constituição.  
- suprimir o artigo 181 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Os dispositivos suprimidos atribuem ao Presidente da República competência para presidir o 
Conselho de Ministros. 
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Pelo regime proposto, o Presidente da República tem suas funções delimitadas à chefia do Estado e 
de árbitro das instituições democráticas, afastado consequentemente das funções de Governo. Este, 
por sua vez, é composto pelo Primeiro Ministro e pelos demais Ministros de Estado (art. 164) sem a 
participação do Presidente da República. 
Para estabilidade político-institucional não é recomendável a participação, ainda que indireta, do 
Presidente da República no Governo, face a possibilidade de influir diretamente nas decisões de 
Governo. 
Parecer:   
   A presente Emenda fere a filosofia do Projeto e do Substitutivo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11553 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva de expressão no inciso V,  
do art. 158, da Seção II, Das Atribuições do  
Presidente da República, do Capítulo II, Do  
Executivo, do Título V, Da Organização dos Poderes  
e Sistemas de Governo  
Suprima-se expressão no art. 158:  
Art. 158, V. ...e o Procurador Geral da União. 
Justificativa: 
No Plenário da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, foi acolhida a Emenda 
nº 3S0752-1, apresentada pelo Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, instituindo uma entidade 
denominada de Procuradoria Geral da União – chefiada pelo Procurador Geral da República e 
integrada pelos Procuradores da República –, e lhe atribuindo a defesa judicial e extrajudicial da 
União Federal. 
Na Redação Final do Anteprojeto apresentado à Comissão de Sistematização, todavia, verificaram-se 
divergências substanciais em face do que ficara deliberado pelo Plenário da Comissão de 
Organização dos Poderes e Sistema de Governo, ao acolher os termos da aludida emenda. 
Uma dessas divergências diz respeito à expressão “Procurador Geral da República”, que, na redação 
final, foi substituída por “Procurador Geral da União”, e mantida no Projeto. 
A injustificada substituição da expressão “Procurador Geral da República” por “Procurador Geral da 
União”, não constitui apenas erro material que, como tal, deve ser corrigido, importa. Igualmente, em 
contradição jurídica que, se não for resolvida, deixará o chefe da mencionada Procuradoria Geral da 
União ao desamparo de qualquer garantia, em verdadeira afronta à vontade dos constituintes que 
acolheram a Emenda nº 3S0752-1 nos termos em que foi posta, além disso, põe em risco o 
incomensurável acervo dos bens, interesses e serviços da União, cuja defesa, obviamente, não pode 
ser deixada a cargo de agentes integrantes da Administração Pública, vulneráveis às pressões que 
os interesses eventuais de administradores e particulares habitualmente suscitam. 
Ademais, no mesmo dispositivo, no inciso IV, já consta a competência do Presidente da República 
para nomear o Chefe da Procuradoria Geral da União, que é, segundos os termos da Emenda 
3S0752-1, o Procurador Geral da República. 
Parecer:   
   Embora os autos propósitos do eminente Constituinte, a supressão do inciso proposto pelo Autor, 
conflita com a sistemática geral adotada para a elaboração do Projeto de Constituição.  
Assim, pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:11566 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- incluir no inciso IV do artigo 158 do  
projeto de Constituição à expressão "e exonerar"  
dando-lhe a seguinte redação:  
IV - nomear e exonerar, após aprovação pela  
Câmara dos Deputados, o Procurador Geral da República. 
Justificativa: 
Consentâneo com as atribuições de competência entre os diversos órgãos da soberania, compete ao 
Presidente da República nomear e exonerar o Procurador da República, após manifestações da 
Câmara dos Deputados. 
Pelo texto original, a competência do Presidente da República estaria circunscrita tão somente a 
nomeação. 
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos de nobre Constituinte, a inclusão da expressão, iria alterar 
substancialmente o entendimento da maioria dos Constituintes que elaboraram o texto do Projeto de 
Constituição.  
Assim, somos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:11583 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir o inciso II do artigo 158 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O dispositivo suprimido confere ao Presidente da República a atribuição para “supervisionar os 
planos de governo e a proposta de orçamento elaborados pelo Conselho de Ministros, e 
consequentemente orientação sobre o governo. 
Os poderes de supervisionar, acabariam por conferir ao Presidente da República as atribuições de 
“dirigir, orientar ou inspecionar em planos superiores” (Novo Dicionário Aurélio – verbete “supervisar”) 
todas as ações do governo, transformando o sistema que se quer parlamentarista em um 
presidencialista de fato.  
Como consta do art. 151, o Presidente da República e o Chefe de Estado, e pelo artigo 164 do 
mesmo projeto, não participa do governo. Consequentemente não lhe podem ser conferidas 
atribuições que o permitam envolver-se nas funções de governo, e dar margens a crises políticas. 
Elaborar planos e o orçamento são funções típicas de governo, submetidas à aprovação do 
Congresso. 
Finalmente, como tais matérias devem se aprovadas por lei (art. 99, II do Projeto), o Presidente da 
República participa do processo através do direito de veto (art. 135 do Projeto). 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à formulação do Substitutivo.  
Assim, somos pelo seu acolhimento. 
   
   EMENDA:11600 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 164  

 

Texto:   
   Emenda Substitutiva  
- Dar ao inciso XXI do artigo 158 do projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
XXI - decretar, por solicitação do Primeiro  
Ministro e ouvindo o Conselho da República, após  
autorização do Congresso Nacional, a intervenção  
federal, o estado de defesa e o estado de sítio. 
Justificativa: 
Segundo o disposto no artigo 100, inciso IV, o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção 
federal só poderão ser decretados pelo Presidente da República após aprovação pelo Congresso 
Nacional. 
Parecer:   
   A emenda apresentada pelo nobre Constituinte, contém aspectos que contribuem para o 
aperfeiçoamento do Projeto de Constituição.  
Assim, somos pelo acolhimento parcial da emenda. 
   
   EMENDA:11862 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao inciso XV, do artigo 158, a seguinte redação:  
"XV - celebrar a paz, quando autorizado pelo  
Congresso Nacional, ou "ad-referendum" deste." 
Justificativa: 
A emenda propõe redação mais adequada ao inciso. 
Parecer:   
   A emenda, em linhas gerais, já encontra-se inserida no texto do Projeto de Constituição.  
Assim, somos pela sua aprovação. 
   
   EMENDA:11872 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprimam-se do inicio XI, do artigo 158, as  
expressões: " e indicará dois de seus membros." 
Justificativa: 
A emenda visa exclusão de expressão repetitiva, pois já se encontra indicada, no artigo 162, inciso 
IX, a prerrogativa do Presidente da República de indicar dois membros do Conselho da República. 
Parecer:   
   A emenda contribui, efetivamente, para o aprimoramento do texto do Projeto de Constituição que 
ora se elabora.  
Neste sentido, somos pelo seu acolhimento. 
   
   EMENDA:12033 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dê-se ao Inciso XIV, do Art. 158, a seguinte redação:  
"XIV - declarar guerra, quando autorizado pelo  
Congresso Nacional, ou a "ad-referendum" deste, no  
caso de agressão estrangeira, ocorrida na  
instalação da sessão legislativa". 
Justificativa: 
A emenda propõe uma redação mais adequada ao inciso. 
Parecer:   
   A emenda apresentada pelo nobre Constituinte, contém aspectos que representam efetiva 
contribuição para o aperfeiçoamento do Projeto de Constituição que ora se elabora.  
Assim, somos pelo seu acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:12605 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 158, inciso III 
Justificativa: 
Por necessidade de adequação com a emenda que propõe eleição direta para Governador de 
Território, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do eminente Constituinte, a supressão do inciso proposto pelo 
Autor, irá prejudicar o texto constitucional já elaborado, pois o pensamento do nobre Constituinte 
seria na supressão no que tange a figura do Governador de Território.  
Assim, pela sua prejudicialidade. 
   
   EMENDA:12798 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dar a Seção II, do Capítulo II do Executivo, do  
Título V a seguinte redação:  
Das Atribuições do Presidente da República  
Art. Compete privativamente ao Presidente da República:  
I - Nomear e exonerar o Primeiro Ministro na  
forma estabelecida na Constituição;  
II - Nomear e exonerar os Ministros de  
Estado, ouvindo o Primeiro Ministro;  
III - Convocar e presidir o Conselho de Ministros;  
IV - Exercer com auxílio do Primeiro Ministro  
e dos Ministros de Estado a direção da  
administração Federal, apresentando Plano de  
Governo ao Congresso;  
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V - Iniciar o processo Legislativo, ouvido o  
Primeiro Ministro, nas formas e nos casos  
previstos nesta Constituição;  
VI - sancionar, promulgar e fazer publicar as  
leis, expedir decretos e regulamentos para sua  
fiel execução;  
VII - Vetar projetos de lei, ouvido o Primeiro Ministro;  
VIII - Convocar e presidir o Conselho da República;  
IX - Dispor, conjuntamente com o Primeiro  
Ministro, sobre a estruturação, atribuições e  
funcionamento dos órgãos da administração federal;  
X - Nomear os Governadores dos Territórios;  
XI - Prover e extinguir os Cargos Públicos  
Federais, na forma da lei;  
XII - Manter relações com Estados Estrangeiros;  
XIII - Celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais. ad referendum do Congresso Nacional;  
XIV - Declarar guerra, depois de autorizado  
pelo Congresso Nacional, ou sem prévia  
autorização, no caso de agressão ocorrida no  
intervalo das sessões Legislativas;  
XV - Fazer o paz, com autorização ou ad  
referendum do Congresso Nacional;  
XVI - Permitir nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território Nacional ou nele permaneçam temporariamente;  
XVII - Exercer o comando supremo das Forças Armadas;  
XVIII - Decretar a mobilização nacional,  
total ou parcialmente;  
XIX - Decretar e executar a intervenção Federal;  
XX - Autorizar brasileiros a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de Governo Estrangeiro;  
XXI - Enviar proposta de orçamento ao  
Congresso Nacional;  
XXII - Prestar anualmente ao Congresso  
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura  
legislativa, as contas relativas ao anterior.  
XXIII - Remeter mensagem ao Congresso Nacional  
por ocasião da abertura da sessão legislativa,  
expondo a situação do País e solicitando as  
providências que julgar necessário;  
XXIV - Decretar o estado de alarme, ouvido o  
Conselho da República, ad referendum ao Congresso Nacional;  
XXV - Solicitar ao Congresso Nacional, ouvido  
o Conselho da República, a decretação de estado de sítio.  
§ 1o. - Não havendo Primeiro Ministro em  
exercício, o Presidente da República exercerá  
diretamente os poderes estabelecidos nos incisos  
IV, V , VII e IX do presente artigo.  
§ 2o. - O Presidente da República pode  
delegar ao Primeiro Ministro as atribuições  
mencionadas nos incisos III, IX, XI, e XX deste artigo.  
§ 3o. - O Presidente da República exercerá  
plenamente as funções previstas no artigo enquanto  
não nomeado o Primeiro Ministro, inclusive para  
nomeações de Ministros Interinos. 
Justificativa: 
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As eleições diretas para Presidente da República constituem hoje um fato incrustado na vida 
brasileira, dado inafastável. 
O Presidente da República, eleito em eleições diretas, por maioria absoluta, é o mais Lídimo 
Delegado da Nação, que era em campanha percorre o País e ausculta a população. O presidente 
eleito, tendo ouvido as aspirações, assume compromissos. É inaceitável que venha emascular esse 
mandatário do povo, por meio da criação de regime caracterizado pela co-responsabilidade do 
Executivo e do Legislativo na condução da administração e na execução do Plano do Governo. 
O acúmulo de atribuições recaem sobre o Presidente da República e o seu isolamento do Congresso 
Nacional indicam o caminho de um Semi-Presidencialismo, no qual é mantida a figura Central do 
Presidente da República, a ser auxiliado, no controle e coordenação dos Ministérios e na execução 
do Plano de Governo por um Primeiro Ministro, que seja também condutor político, opinando sobre 
nomeações e exonerações do Ministro de Estado. 
É prevista moção de censura por parte do Congresso ao Primeiro Ministro, ou qualquer outro titular, 
importando, se aprovada, na respectiva substituição. Tal moção no entanto, somente poderá ser 
apresentada seis meses após a nomeação. Com isto garantem-se a continuidade e a eficácia 
administrativa. 
Parecer:   
   A presente emenda, contém aspectos que se harmonizam com o entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização.  
Assim, somos pelo seu acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:13403 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 o Art. 179, todos os seus itens e  
os parágrafos 1o. e 2o., do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe. 
Parecer:   
   Ante a opção da Comissão de Sistematização, pelo Sistema Parlamentarista de Governo, a 
presente Emenda acha-se prejudicada. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:13725 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - Suprimir do inciso IV do artigo 179 do  
Projeto de Constituição a expressão "com a  
Supervisão do Presidente da República". 
Justificativa: 
Pelo sistema de organização dos poderes adotados pelo texto, o Presidente da República tem suas 
funções limitadas a Chefia do Estado. 
Ao atribuir-lhe a competência para “supervisionar” os programas, plano e o orçamento de governo, 
estar-se-á atribuindo-lhe também os poderes, de Chefia de Governo, o que deve ser evitado. 
Em razão disso, deve ser retirado na competência do Presidente da República poderes para imiscuir-
se nos assuntos de governo. 
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De resto, como os planos, programas e o orçamento do governo devem ser aprovados pelo 
Congresso Nacional, o Presidente da República poderá legitimamente participar do processo através 
do veto ou da sanção. 
Parecer:   
   A Emenda é procedente e merece ser aprovada. 
   
   EMENDA:13726 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - Incluir no artigo 179 do Projeto de  
Constituição o inciso XIX com a seguinte redação:  
XIX - nomear, dentre os Ministros de Estado,  
seu substitutivo eventual. 
Justificativa: 
Projeto não prevê a substituição do Primeiro-Ministro nos casos de seus impedimentos eventuais, ou 
mesmo quando de sua ausência do País. A emenda visa corrigir esta omissão. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:13733 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- Incluir no artigo 179 o seguinte inciso:  
XIX - propor ao Presidente da República ou ao  
Congresso Nacional, na esfera de sua competência,  
projetos de lei. 
Justificativa: 
A emenda visa tornar explícita nas atribuições do Primeiro-Ministro a competência para iniciar o 
processo legislativo, ou para sugerir ao Presidente da República os projetos de lei de competência 
privativa deste último. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:13740 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- incluir no inciso I do artigo 179 do  
Projeto de Constituição a expressão "com o auxílio  
dos Ministros de Estado", devendo o dispositivo  
ter a seguinte redação:  
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I - exercer, com o auxílio dos Ministros de  
Estado, a direção Superior da administração federal. 
Justificativa: 
A direção da administração pública federal não e privativa do Primeiro Ministro, embora seja o seu 
responsável maior como divide essa função com os Ministros de Estado, a emenda visa tornar o texto 
mais explícito. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:13741 PARCIALMENTE 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 VI do art. 179 do  
Projeto de Constituição a expressão com supervisão  
do Presidente da República. 
Justificativa: 
Pelo sistema de organização dos poderes adotados pelo texto, o Presidente da República tem suas 
funções limitadas a Chefia do Estado. 
Ao atribuir-lhe a competência para “supervisionar” os programas, plano e o orçamento de governo, 
estar-se-á atribuindo-lhe também os poderes, de Chefia de Governo, o que deve ser evitado. 
Em razão disso, deve ser retirado na competência do Presidente da República poderes para imiscuir-
se nos assuntos de governo. 
De resto, como os planos, programas e o orçamento do governo devem ser aprovados pelo 
Congresso Nacional, o Presidente da República poderá legitimamente participar do processo através 
do veto ou da sanção. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:13742 PARCIALMENTE 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 II do art. 179 do  
Projeto de Constituição, a expressão sob  
supervisão do Presidente da República. 
Justificativa: 
Pelo sistema de organização dos poderes adotados pelo texto, o Presidente da República tem suas 
funções limitadas a Chefia do Estado. 
Ao atribuir-lhe a competência para “supervisionar” os programas, plano e o orçamento de governo, 
estar-se-á atribuindo-lhe também os poderes, de Chefia de Governo, o que deve ser evitado. 
Em razão disso, deve ser retirado na competência do Presidente da República poderes para imiscuir-
se nos assuntos de governo. 
De resto, como os planos, programas e o orçamento do governo devem ser aprovados pelo 
Congresso Nacional, o Presidente da República poderá legitimamente participar do processo através 
do veto ou da sanção. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
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   EMENDA:14212 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Modifiquem-se os seguintes dispositivos do  
Capítulo II do Executivo e do Capítulo III do  
Governo, que passa a se fundir num único capítulo,  
mantendo-se os demais dispositivos e fazendo-se a  
renumeração necessária dos Capítulos, Artigos e Incisos:  
Capítulo II  
Do Executivo  
Seção I  
[...] 
Seção II  
Das Atribuições do Presidente da República  
Art. 158 - Compete ao Presidente da  
República, na forma e limites desta Constituição:  
I - exercer a direção superior da  
administração federal;  
II - nomear e exonerar os Ministros de Estado;  
............................................  
VII - enviar o Projeto de Lei de Diretrizes  
Orçamentárias e a proposta de orçamento ao  
Congresso Nacional;  
VIII - prestar, anualmente, ao Congresso  
Nacional, as contar relativas ao exercício  
anterior, dentro de sessenta dias após a abertura  
da Sessão Legislativa;  
IX - iniciar o processo legislativo nos casos  
previstos nesta Constituição;  
X - sancionar, promulgar e fazer publicar as  
leis, e expedir decretos e regulamentos para a sua  
fiel execução;  
XI - vetar projeto de lei, parcial ou  
totalmente, ou solicitar a sua reconsideração ao  
Congresso Nacional;  
............................................  
XXI - dispor sobre a organização e o  
funcionamento da administração federal, na forma da lei;  
XXII - prover e extinguir os cargos públicos  
federais, na forma da lei;  
............................................  
XXVII - decretar a intervenção federal, o  
estado de defesa e o estado de sítio, submetendo-o  
ao Congresso Nacional;  
XXVIII - exercer outras atribuições previstas  
nesta Constituição.  
Parágrafo único. Suprima-se.  
............................................  
Seção IV  
Do Conselho da República  
Suprima-se a seção.  
Capítulo III  
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Do Governo  
Suprima-se o Título do Capitulo e, a Seção I  
Da Formação do Governo, a Seção II do Primeiro-  
Ministro, e a Seção III Do Conselho de Ministros,  
mantendo-se a Seção IV dos Ministros de Estado e a  
Seção V da Procuradoria-Geral da União, que ficam  
incorporadas ao Capítulo II do Executivo. 
Justificativa: 
As alterações propostas pela emenda que representamos apontam para a instituição, no Brasil, de 
um regime presidencialista nos moldes do adotado pela Constituição de 1946. 
Acreditamos que a manutenção de um sistema híbrido, que distribua entre o Presidente da República 
e o Primeiro-Ministro funções concorrentes de governo, como proposta no Anteprojeto da Comissão 
de Sistematização, irá gerar impasses que, ao invés de estabilizar as relações entre Legislativo e 
Executivo, no Brasil, irão conduzir a crises maiores. 
Assim sendo, julgamos preferíveis soluções clássicas, quer presidencialistas, quer parlamentaristas, 
testadas ao longo do tempo em países diversos. 
Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão, em parte, contempladas no Substitutivo.  
Assim sendo, somos pelo acolhimento parcial desta Emenda. 
   
   EMENDA:14376 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Modifiquem-se os seguintes dispositivos do  
Título V, Capítulos II do Executivo e III do  
Governo, mantendo-se os demais e fazendo-se as  
renumerações necessárias nos incisos:  
CAPÍTULO II  
Do Executivo  
Seção I  
Do Presidente da República  
............................................  
Art. 153 - O Presidente da República será  
eleito pelo Congresso Nacional trinta dias antes do  
término do mandato presidencial.  
§ 1o. - Somente será proclamado eleito o  
candidato que obtiver a maioria absoluta de votos.  
§ 2o. - Se nenhum candidato alcançar essa  
maioria em dois escrutínios, ficará eleito aquele  
que num terceiro escrutínio obtiver o maior número  
de votos.  
§ 3o. - Suprima-se.  
............................................  
Seção II  
Das Atribuições do Presidente da República  
Art. 158 - Compete ao Presidente da  
República, na forma e nos limites desta Constituição:  
............................................  
IX - Suprima-se  
X - Suprima-se  
............................................  
CAPÍTULO III  
Do Governo  
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............................................  
Seção II  
Do Primeiro-Ministro  
............................................  
Art. 179 - Compete ao Primeiro-Ministro:  
............................................  
XIX - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  
XX - vetar projeto de lei, parcial ou  
totalmente, ou solicitar a sua reconsideração ao  
Congresso nacional.  
............................................ 
Justificativa: 
As alterações propostas pela emenda que apresentamos apontam para a instituição, no Brasil, de um 
regime parlamentarista mais próximo do sistema clássico. 
Acreditamos que a manutenção de um sistema híbrido, como o que consta do projeto apresentado 
pela Comissão de Sistematização, que distribui entre o Presidente da República e o Primeiro Ministro 
funções concorrentes, próprias de Governo, irá gerar impasses que, ao invés de estabilizar as 
relações entre Legislativo e Executivo, no Brasil, irão conduzir a crises maiores. 
Assim sendo, julgamos preferível a opção por uma solução parlamentarista clássica, ou até a adoção 
de um regime presidencialista nos moldes o instituído em 1946, do que a utilização de inovações que 
conturbem ainda mais o quadro político nacional. 
Parecer:   
   A emenda apresentada pelo nobre Constituinte, contém em seu bojo, aspectos que representam 
efetiva contribuição para o aperfeiçoamento do Projeto de Constituição que se está analisando.  
Assim, somos pelo acolhimento parcial desta emenda. 
   
   EMENDA:14501 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no artigo 179 o seguinte:  
§ 2o. - O Primeiro-Ministro tem as mesmas  
responsabilidades do Presidente da República, e,  
nos casos definidos em lei, será submetido a  
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nos  
casos de crimes comuns, ou perante o Senado  
Federal, nos crimes de responsabilidade.  
O parágrafo 2o. do projeto passa a ser o  
parágrafo 3o. 
Justificativa: 
Aqui se propõe a mesma estipulação constitucional contida no art. 160 do Projeto, de 
responsabilidade para o Presidente da República como para o Primeiro-Ministro. 
O Sistema Parlamentarista tem sido proposto enfaticamente como alternativa ao Brasil na questão do 
regime de Governo. 
Embora se esteja à procura da fórmula adaptável a realidade e a índole brasileiras, o que implicará 
em proposição de um parlamentarismo não ortodoxo como regime aqui realizável, o fato é que há 
certas regras gerais dificilmente descaracterizáveis no parlamentarismo em geral e uma delas é, sem 
dúvida, a da simetria do Presidente da República e do Presidente do Conselho de Ministros em vários 
temas funcionais entre eles a responsabilidade. 
Neste particular, são ambos quais cônsules romanos, equiparáveis em linhas como esta, justificando 
o mesmo regime de responsabilidade, conforme proposto. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
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prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:14815 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Inciso XIV do art. 158,  
do Projeto de Constituição.  
Acrescente-se no final do inciso XIV do  
artigo 158;  
XIV - ou, nas mesmas condições, decretar,  
total ou parcialmente, a mobilização nacional. 
Justificativa: 
O inciso XIV, do mesmo art. 158 anterior ao inciso supra emendado dispõe. 
XIV – declarar a guerra, autorizado, ou ad referendum do Congresso Nacional, no caso de agressão 
estrangeira, ocorrida no intervalo das sessões legislativas. (grifamos). 
Depreende-se deste preceito que a emergência de uma possível necessidade da declaração de 
guerra reveste-se de tal gravidade e urgência que passa a justificar-se atribuí-la ao Presidente da 
República, mesmo sem a prévia autorização do Congresso Nacional, quando em recesso ordinário. 
Se assim é – se até para a declaração de guerra – pode o Presidente da República decidir 
solitariamente, antecipando-se à autorização congressual, com muito mais razão poderá fazê-lo, 
quando necessário decretar a mobilização nacional: providencia exigível para a própria efetivação do 
estado de beligerância. 
Trata-se, portanto, de adequar o ratio legem, segundo o princípio geral do Direito segundo o qual qui 
plus possuit, minus possuit. 
Parecer:   
   A emenda contribui, efetivamente, para o aprimoramento do Projeto de Constituição que ora se 
elabora.  
Assim, somos pelo seu acolhimento. 
   
   EMENDA:14892 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 158, Seção II  
Inclua-se no Projeto  
O inciso XXIX da Seção II, do Artigo 158 a seguinte redação:  
Art. 158. ..................................  
XXIX - Nomear, após aprovação do Congresso  
Nacional, o Governador do Distrito Federal. 
Justificativa: 
Consideramos que de forma nenhuma poderá ser desvinculado do Presidente da República, em 
exercício, o Governo da Capital. Sendo assim, como sugerimos a supressão do art. 69 e seus 
parágrafos, é necessário a apresentação dessa emenda. 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente emenda, será reexaminada com vistas à formulação do Substitutivo.  
Somos pelo seu acolhimento. 
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   EMENDA:15450 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Ao art. 158, inciso II.  
Suprima-se o inciso. 
Justificativa: 
No Parlamentarismo, não compete ao Presidente da República “supervisionar os planos de governo e 
a proposta de orçamento, elaborados pelo Conselho de Ministros”. Ao Conselho cabe governar, e ao 
Presidente, entre outras atribuições, “exonerar o Primeiro-Ministro” e “presidir o Conselho de 
Ministros, quando presente às suas reuniões”. (incisos I e XXVII, do mencionado art. 158). 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente emenda será reexaminada com vistas à formulação do Substitutivo.  
Assim, somos pelo seu acolhimento. 
   
   EMENDA:15705 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Art. 1o. - Suprima-se os incisos I, II, VII,  
XXI, XXVII e parágrafo único do artigo 158,  
renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
Suprimimos todos os dispositivos referentes ao sistema parlamentarista, reforçando, assim, a 
manutenção do presidencialismo. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:15947 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 158  
Suprima-se os incisos I, II, VII, XI, XXI, XXII, XXVII, e parágrafo único. 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista de governo, o qual julgamos inadequado para a realidade 
brasileira contemporânea. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
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prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:16013 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
DISPOSITOVO EMENDADO: Artigo 158, Inciso III  
Acrescente-se no final do inciso III do Art.  
158 as seguintes expressões:  
Art. 158 ....................................  
III - ... os Conselheiros do Tribunal de  
Contas do Distrito Federal, o Presidente do  
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Justificativa: 
Pela relevância de tais funções, de interesse tanto dos Poderes da República como também de toda 
a sociedade brasileira. 
Parecer:   
   A presente emenda, conflita com a sistemática geral, adotada pelo Projeto de Constituição.  
Assim, pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:16484 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Ao art. 179, incisos II e VI.  
Nos incisos mencionados, suprimam-se as  
seguinte palavras:  
"... Sob supervisão do Presidente da  
República..."(inciso II)  
"... com supervisão do Presidente da  
República ..." (inciso VI) 
Justificativa: 
No Parlamentarismo, não se justifica tal “supervisão”. O Primeiro-Ministro, pode elaborar Programa 
de Governo e Projetos Orçamentários e enviá-los ao Congresso. 
Parecer:   
   A Emenda é procedente e merece ser aprovada. 
   
   EMENDA:16594 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Substitua-se os CAPÍTULOS II-DO EXECUTIVO e  
III-DO GOVERNO, pelos dispositivos seguintes,  
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fazendo-se a renumeração necessária dos  
demais Capítulos e Artigos:  
CAPÍTULO II  
DO EXECUTIVO  
SEÇÃO I  
[...] 
SEÇÃO II  
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Art. 162 - Compete ao Presidente da  
República, na forma e no limite desta Constituição:  
I - exercer a direção superior da  
administração federal;  
II - nomear e exonerar os Ministros de Estado;  
III - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do supremo  
Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da  
União, dos Tribunais Superiores, os Chefes de  
missão diplomática de caráter permanente, os  
Governadores de Territórios, os membros do  
Conselho Monetário Nacional, o Presidente e  
Diretores do Banco do Brasil e o Presidente e  
Diretores do Banco Central do Brasil;  
IV - nomear, após aprovação da Câmara dos  
Deputados, o Procurador-Geral da República;  
V - nomear os juízes dos Tribunais Federais,  
o Consultor-Geral da República e o Procurador-  
Geral da União;  
VI - convocar, extraordinariamente, o Congresso Nacional;  
VII - iniciar o processo legislativo nos  
casos previstos nesta Constituição;  
VIII - sancionar, promulgar e fazer publicar  
as leis, e expedir decretos e regulamentos para a  
sua fiel execução;  
IX - vetar projeto de lei, parcial ou  
totalmente, ou solicitar a sua reconsideração ao  
Congresso Nacional;  
X - enviar o Projeto da Lei de Diretrizes  
Orçamentárias e proposta de Orçamento ao Congresso Nacional;  
XI - prestar, anualmente, ao Congresso  
Nacional, as contas relativas ao exercício  
anterior, dentro de sessenta dias após a abertura  
da sessão legislativa;  
XII - dispor sobre a organização e o  
funcionamento da administração federal, na forma da lei;  
XIII - prover e extinguir os cargos públicos  
federais, na forma da lei;  
XIV - manter relações com os Estados  
estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;  
XV - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, firmar acordos, empréstimos e  
obrigações externas, ad referendum do Congresso Nacional;  
XVI - declarar guerra, autorizado ou ad  
referendum do Congresso Nacional, no caso de  
agressão estrangeira, ocorrida no intervalo das  
sessões legislativas;  
XVII - celebrar a paz, autorizado ou ad  
referendum do Congresso Nacional;  
XVIII - exercer o comando supremo das Forças  
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Armadas, prover os seus postos de oficiais-  
generais e nomear seus comandantes;  
XIX - decretar, com prévia autorização do  
Congresso Nacional, total ou parcialmente, a  
mobilização nacional;  
XX - autorizar brasileiros a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XXI - proferir mensagem perante o Congresso  
Nacional por ocasião da abertura da Sessão  
Legislativa, expondo a situação do País e  
solicitando as providências que julgar  
necessárias, devendo na mensagem avaliar a  
realização, pelo Governo, das metas previstas no  
Plano Plurianual de Investimentos e nos Orçamentos  
da União;  
XXII - dirigir mensagem ao Congresso Nacional;  
XXIII - decretar a intervenção federal, o  
estado de defesa e o estado de sítio, submetendo-  
os ao Congresso Nacional;  
XXIV - determinar a realização de referendo  
nos casos previstos nesta Constituição ou que o  
Congresso Nacional vier a determinar;  
XXV - conferir condecorações e distinções honoríficas;  
XXVI - conceder indulto ou graça;  
XXVII - permitir, com autorização do  
Congresso Nacional, que forças estrangeiras  
aliadas transitem pelo território nacional; ou por  
motivo de guerra, nele permaneçam temporariamente,  
sempre sob o comando de autoridade brasileira;  
XXVIII - exercer outras atribuições previstas  
nesta Constituição.  
[...] 
Justificativa: 
A emenda que ora apresentamos procura seguir a tradição republicana brasileira, que tem no 
presidencialismo uma característica marcante e profundamente arraigada. Não deixamos de 
reconhecer, entretanto, a necessidade de inovações que permitam ao Poder Legislativo exercer 
formas de controle do Poder Executivo, mais aperfeiçoadas que as atualmente existentes. 
Assim sendo, mesmo mantendo o centralismo de comando típico do regime presidencialista, 
propomos a instituição da moção de censura, por meio da qual o Poder Legislativo poderá exonerar 
um ou mais Ministros de Estado, influindo decisivamente na ação governamental. 
Temos certeza que somente por meio de formas alternativas intermediárias, que permitam o 
fortalecimento progressivo da ação legislativa, poderemos caminhar para a estabilidade de nossas 
instituições e o equilíbrio das relações entre todos os Poderes. 
Parecer:   
   As finalidades da presente Emenda, estão em parte, contempladas no substitutivo.  
Assim, pela sua aprovação parcial. 
   
   EMENDA:16829 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 158, XIII  
Dê-se a seguinte redação ao inciso XIII do  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 178  

 

artigo 158 do Projeto de Constituição:  
Art. 158 ........................... 
XIII - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais e firmar acordos, "ad referendum"  
do Congresso Nacional; 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a corrigir evidente equívoco constatado na redação do dispositivo. 
Em verdade, a competência do Presidente da República para “firmar (...) empréstimos e obrigações 
externar” resvala na dependência de seu acolhimento pelo Senado da República e não pelo 
Congresso Nacional, conforme está escrito. 
Parecer:   
   Há um ligeiro lapso no texto da presente emenda, pois quando o Autor quis modificar a expressão 
"Congresso Nacional" por "Senado da República", manteve no texto àquela expressão. Basta ler a 
justificação contida na emenda que se entenderá isso.  
Assim, pela sua prejudicalidade. 
   
   EMENDA:16837 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 158, inciso I  
O inciso I do artigo 158 do Projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. -  
I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e,  
por indicação deste, os Ministros de Estado, salvo  
quanto aos seguintes, de livre escolha, os quais  
não estarão sujeitos a moção de desconfiança:  
a) Ministro da Marinha;  
b) Ministro das Relações Exteriores;  
c) Ministro do Exército;  
d) Ministro da Aeronáutica; 
Justificativa: 
O provimento dos cargos ministeriais será sempre vinculado à indicação feita pelo Primeiro-Ministro, 
consoante já dispõe o artigo 179 nº III, do Substitutivo. 
A proposta inova ao permitir ao Chefe do Executivo a livre nomeação dos Ministros que relaciona, os 
quais, precisamente por serem de sua pessoal e imediata confiança, estarão imunes ao juízo de 
censura eventualmente manifestado pela Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   A presente emenda foi apresentada em duplicidade, pois se verifica que existe outra que tomou o 
número 1P02256-8, que foi apresentada com o mesmo texto pela nobre Constituinte.  
Assim, somos pela prejudicialidde da emenda. 
   
   EMENDA:17060 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao item I, do Artigo 158, do Projeto de  
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Constituição, a seguinte redação:  
Art. 158. ..................................  
............................................  
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado. 
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:17061 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 o parágrafo único do Artigo 158,  
do Projeto de Constituição. 
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:17062 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se da redação do item XXI do Artigo  
158, do Projeto de Constituição a expressão: "por  
solicitação do Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do Primeiro-Ministro não existe. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:17244 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Dê-se nova redação ao Capítulo II ("Do  
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Executivo") do Título V, suprimindo-se  
integralmente a Seção IV do mesmo Capítulo e o  
Capítulo III do referido Título V:  
"Capítulo II - Do Executivo  
Seção I - Do Presidente da República  
[...] 
Seção II - Competência do Presidente da República  
Art. 157. Compete privativamente ao  
Presidente da República:  
I - estabelecer as diretrizes da política  
administrativa federal e exercer a sua direção  
superior, dispondo sobre a estrutura, as  
atribuições e o funcionamento dos órgãos da  
administração federal;  
II - nomear e exonerar os Ministros de Estado  
e coordenar sua atuação;  
III - exercer o comando supremo das Forças Armadas;  
IV - dirigir a política internacional do País;  
V - conceder indulto e comutar penas;  
VI - fixar os subsídios dos deputados e  
vencimentos dos magistrados federais;  
VII - elaborar e submeter à provação do  
Congresso Nacional o plano nacional de  
desenvolvimento, com o orçamento-programa  
correspondente;  
VIII - dirigir, com a colaboração dos  
Ministros de Estado, a elaboração do plano  
nacional de desenvolvimento;  
IX - exercer outras atribuições previstas  
nesta Constituição.  
[...] 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva inserir no texto do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização os dispositivos delineadores do sistema presidencialista de governo, em substituição 
ao sistema híbrido consagrado inicialmente em tal Projeto. 
Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão, em parte, contempladas no Substitutivo.  
Assim, pela sua aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17472 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 179  
Suprima-se o art. 179 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista de governo, o qual julgamos inadequado para a realidade 
brasileira contemporânea. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pela Comissão de Sistematização na 
elaboração do Substitutivo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17963 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XXI, do artigo 158, a seguinte redação:  
Art. 158 ....................................  
I - ........................................  
XXI - Decretar, por solicitação do Primeiro  
Ministro, após prévia autorização do Congresso  
Nacional, por maioria absoluta de seus membros, a  
intervenção federal, o estado de sítio e o estado  
de defesa. 
Justificativa: 
Pela forma como está proposto no projeto, o Presidente da República decreta a intervenção, estando 
de defesa ou estado de sítio, ouvindo o Conselho da república, e submetendo seu ato ao Congresso 
Nacional. 
Não se pode admitir, que o Presidente da República decrete uma medida externa, como por exemplo, 
o estado de sitio, e depois submeta seu ato à apreciação do Congresso para aprová-lo ou rejeitá-lo.  
Objetivando evitar desgastes e efeitos jurídicos, econômicos e sociais que esses atos extremados 
podem provocar, no caso de rejeição, torna-se necessário que antes de sua decretação o Congresso 
se pronuncie a respeito.  
Parecer:   
   A emenda apresentada pelo nobre Constituinte, contém aspectos que representam efetiva 
contribuição para o aperfeiçoamento do Projeto de Constituição.  
Assim, somos pelo acolhimento parcial da emenda. 
   
   EMENDA:17971 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 172 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação, suprimindo-se os  
artigos 172, § 1o., § 2o., § 3o., § 4o., 173 e §  
único, 174 e § único e o inciso VII do art. 158:  
Art. 172 - Se a Câmara Federal em 10 dias,  
não eleger o Primeiro Ministro, na hipótese  
prevista no inciso II do artigo anterior, será ele  
nomeado livremente pelo Presidente da República. 
Justificativa: 
A livre nomeação do Primeiro Ministro pela escolha pessoal do Presidente da República só será 
cabível, por esta emenda, se a Câmara se mostrar em três ocasiões, incapaz de aprovar um nome.  
Por esta proposta, suprimem-se os artigos 172, § 1°, § 2°, § 3°, § 4°, 173 e § único, 174 e § único e o 
inciso VII do art. 158, pois não vai haver o impasse do País ficar sem Primeiro Ministro, no caso da 
Câmara não proceder a escolha no prazo estabelecido.  
Precisamos garantir condições de funcionamento dos poderes, repelido a dissolução de uma casa 
Legislativa eleita democraticamente pela vontade do povo.  
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:17977 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 158 - Inciso XXVI  
O Inciso XXVI do Artigo 158 do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 158 - ..................................  
XXVI - permitir, com autorização do Congresso  
Nacional, que forças estrangeiras aliadas  
transitem pelo território nacional, ou por motivo  
de Guerra, nele permaneçam temporariamente, sempre  
sob a supervisão de autoridade brasileira. 
Justificativa: 
Um equívoco preside o texto do Projeto. A soberania é exercida no momento em que se autoriza a 
presença de tropas estrangeiras no território nacional. Sem dúvida alguma estas devem ser 
SUPERVISIONADA por autoridade brasileira, mas não “comandadas”. Deve viger aí o princípio da 
reciprocidade não admitiríamos que nossas tropas em território, estrangeiro aliado fossem 
comandadas por autoridade local. A supervisão é suficiente para se aquilatar a conveniência, ou não, 
da permanência deles no território. 
Parecer:   
   A emenda apresentada pelo nobre Constituinte, contém aspectos que representam efetiva 
contribuição para o aperfeiçoamento do Projeto de Constituição que ora se elabora.  
Assim, somos pelo acolhimento parcial da emenda. 
   
   EMENDA:17978 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 179, inciso XVII  
O inciso XVII do Art. 179 do Projeto de  
Constituição, passa ter a seguinte redação:  
Art. 179 - ..................................  
XVII - solicitar ao Presidente da República a  
declaração de Guerra, a decretação de intervenção  
Federal, do Estado de defesa ou a do Estado de sítio. 
Justificativa: 
No regime Parlamentarista é normal que o Primeiro Ministro tenha conhecimento mais imediato dos 
fatos e da sua gravidade. Assim, a sugestão é de que possa ele solicitar ao Presidente da República 
Declaração de Guerra. A outra alteração, meramente redacional, visa a evitar a impressão de 
cumulatividade que a conjunção “e” sempre sugere. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:17999 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
a) o inciso XVII do art. 158. 
Justificativa: 
Em razão de emenda fundindo o inciso XIV e o XVII, com nova redação proposta ao primeiro, visando 
simplificação e enxugamento do texto constitucional. 
Parecer:   
   A presente emenda é complemento da no. 1p18000-7, em vista da intenção do Autor ser a fusão 
dos incisos XIV e XVII somos pelo acolhimento da mesma. 
   
   EMENDA:18000 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIFA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 158, inciso XIV  
O inciso XIV do art. 158 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 158. ..................................  
XIV - decretar a mobilização nacional ou  
declarar guerra, autorizado, ou, no caso de  
agressão externa, ocorrida no intervalo das  
sessões legislativas, "ad referendum" do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
A sugestão, aliada à emenda supressiva do inciso XVII anexa, visa, enxugando o texto 
Constitucional, fundir o inciso XIV e XVII em um só, para melhor compreensão. 
Parecer:   
   A emenda apresentada, visa aperfeiçoar o texto do Projeto Constitucional e representa efetiva 
contribuição para que seu entendimento seja objetivado com a fusão dos dois incisos contidos neste 
Projeto.  
Assim sendo, somos pelo acolhimento da emenda. 
   
   EMENDA:18174 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   - incluir no artigo 179 o seguinte inciso:  
XIX - propor ao Presidente da República ou ao  
Congresso nacional, na esfera de sua competência,  
projetos de lei. 
Justificativa: 
A emenda visa torna explícita as atribuições do Primeiro Ministro no que tange a competência para 
iniciar o processo legislativo, ou para sugerir ao Presidente da República os projetos de lei de 
competência privativa deste último. 
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Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:18175 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- incluir no artigo 179 do Projeto de  
Constituição o inciso XX com a seguinte redação:  
XX - nomear, dentre os Ministros de Estado,  
seu substitutivo eventual. 
Justificativa: 
O Projeto não prevê a substituição do Primeiro-Ministro, nos casos de seus impedimentos eventuais, 
ou mesmo quando de sua ausência do País. A emenda visa corrigir esta omissão. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:18176 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
- Suprimir do inciso IV do artigo 179 do  
Projeto de Constituição a expressão "com a  
Supervisão do Presidente da República". 
Justificativa: 
Pelo sistema de organização dos poderes adotados pelo texto, o Presidente da República tem suas 
funções limitadas a Chefia do Estado. 
Ao atribuir-lhe a competência para “supervisionar” os programas, plano e o orçamento de governo, 
estar-se-á atribuindo-lhe também os poderes, de Chefia de Governo, o que deve ser evitado. 
Em razão disso, deve ser retirado na competência do Presidente da República poderes para imiscuir-
se nos assuntos de governo. 
De resto, como os planos, programas e o orçamento do governo devem ser aprovados pelo 
Congresso Nacional, o Presidente da República poderá legitimamente participar do processo através 
do veto ou da sanção. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:18194 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- incluir no inciso I do art. 179 do Projeto  
de Constituição a expressão "com o auxílio dos  
Ministros de Estado", devendo o dispositivo ter a  
seguinte redação:  
I - exercer, com o auxílio dos Ministros de  
Estados, a direção superior da administração federal. 
Justificativa: 
A direção da administração pública federal não é privativa do Primeiro-Ministro, embora seja o seu 
responsável maior. Como divide essa função com os Ministros de Estado, a emenda visa tornar o 
texto mais explicito. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:18295 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XII do artigo 158 do Projeto a seguinte redação:  
Art. 158. ..................................  
I - ........................................  
............................................  
XII - estabelecer, manter e romper relações  
com outros países, ouvido o Senado Federal. 
Justificativa: 
O Senado Federal é a pessoa substantiva da federação. Detém responsabilidades tradicionais sobre 
a política externa, pela aprovação dos embaixadores nomeados para representar o país no exterior. É 
ainda, segundo a tradição e o consenso, o Centro de modificação das decisões da União e, em 
particular, do Congresso Nacional. É hora de trazer a experiência de uma instituição vital do Estado 
para o importante campo das relações internacionais, ainda hoje sob excessiva centralização no 
Itamaraty. As relações diplomáticas entre países soberanos são relações estáveis e duradouras, 
envolvendo laços e interesses entre os seus respectivos povos. Isto exige que não fiquem 
submetidas a meras razões de Estado ou às flutuações em suas relações, sempre inevitáveis num 
mundo cada vez menor e mais povoado de interesses contraditórios. A maior presença do Senado na 
consecução da política externa, prevista no Projeto, completa-se com esta emenda e aumenta a 
legitimação do Estado brasileiro perante os parceiros internacionais. Particularmente agora, quando o 
país se defronta com graves problemas externos derivados do contencioso da dívida externa, a maior 
presença do Senado na matéria preservará o Executivo e abrirá campos e caminhos alternativos para 
diplomacia brasileira. 
De outro lado, a emenda ora apresentada inscreve de forma expressa no texto constitucional, por sua 
relevância, a competência do Presidente da República para estabelecer e romper relações com 
outros países. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda, contém aspectos que representam efetiva contribuição 
para o aperfeiçoamento do texto do Projeto de Constituição.  
Assim, somos pelo seu acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:18495 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 158 - Inciso XXVI  
O inciso XXVI do art. 158 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 158 - ..................................  
XXVI - permitir, com autorização do Congresso  
Nacional, que forças estrangeiras aliadas  
transitem pelo território nacional, ou, por motivo  
de guerra, nele permaneçam temporariamente, sempre  
sob a supervisão de autoridade brasileira. 
Justificativa: 
Um equívoco preside o texto do Projeto. A soberania é exercida no momento em que se autoriza a 
presença de tropas estrangeiras no território nacional. Sem dúvida alguma estas devem ser 
SUPERVISIONADA por autoridade brasileira, mas não “comandadas”. Deve viger aí o princípio da 
reciprocidade não admitiríamos que nossas tropas em território, estrangeiro aliado fossem 
comandadas por autoridade local. A supervisão é suficiente para se aquilatar a conveniência, ou não, 
da permanência deles no território. 
Parecer:   
   A emenda contribui, efetivamente, para o aperfeiçoamento do texto do Projeto de Constituição.  
Em assim sendo, somos pelo acolhimento da presente emenda. 
   
   EMENDA:18708 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO D ÁVILA (PDT/RJ) 
Texto:   
   No artigo 158, dê-se nova redação aos itens  
XII, XIII e XIV, e, com as adequações necessárias  
acrescentem-se um item depois do XIII, e o § 2o.,  
transformando-se em § 1o. o parágrafo único,  
renumerando-se os atuais XV, XVI, XVI, XVII,  
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI,  
XXVII, XXVIII.  
Art. 158 - Compete ao Presidente da República.  
XII - manter relações com Estados  
estrangeiros, organismos internacionais e outras  
coletividades dotadas de personalidade  
internacional;  
XIII - celebrar tratados, convenções e outros  
atos internacionais, "ad referendum" do Congresso  
Nacional;  
XIV - firmar acordos, contrair empréstimos e  
obrigações externas, "ad referendum" do Estado;  
XV - declarar guerra ou autorizar a  
participação do Brasil em conflito armado  
internacional, desde que autorizado pelo Congresso  
Nacional ou "ad referendum" deste, no intervalo  
das sessões legislativas.  
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§ 1o. - O Presidente da República pode  
delegar ao Primeiro-Ministro as atribuições de  
nomear Governadores de Territórios e conceder  
indulto ou graça.  
§ 2o. - Os tratados, convenções e outros atos  
internacionais sobre direitos do homem, direito  
humanitário e as convenções internacionais do  
trabalho serão encaminhados ao Poder Legislativo  
no prazo de um ano e, se aprovados, serão  
ratificados dentro de seis meses, ficando sua  
denúncia a depender de prévia aprovação do  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A redação do item XII, propomos, visa a adequar a regra à realidade, uma vez que os Estados, hoje, 
mantêm, também, relações com organizações internacionais e com outras coletividades dotadas de 
personalidade internacional. 
O projeto no item XIII trata da mesma forma tratados internacionais e contratos; o desdobramento do 
item se impõe em que os tratados devem ser aprovados pelo Congresso e os contratos pelo Senado. 
Os tratados são atos normativos e, por isso, requerem a manifestação das duas Casas do 
Congresso. Os empréstimos e operações de crédito são contratos e podem ser aprovados pelo 
Senado. 
O item XIV, renumerado como XV precisa ter sua atuação aperfeiçoada, para atender à realidade. 
Hoje, as guerras se fazem sem declaração formal. 
O § 2°, que propomos, visa a estabelecer prazo para o encaminhamento de certos tratados, 
considerados mais importantes, ao Poder Legislativo, a tornar sua ratificação obrigatória, se aprovada 
pelo órgão representativo da soberania popular e a condicionar à autorização do Congresso a sua 
denúncia. 
Parecer:   
   A emenda apresentada pelo nobre Constituinte, contém aspectos que representam efetiva 
contribuição para o aperfeiçoamento do Projeto Constitucional.  
Assim, somos pelo seu acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:19115 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, no art. 158, o seguinte inciso:  
XXIX - A política externa, que será dirigida  
sob a suprema orientação do Presidente da  
República, terá por princípio o respeito à  
soberania e à autodeterminação dos povos, e por  
objetivo, promover a paz e o entendimento entre as  
Nações, assegurando-o a defesa permanente dos  
interesses nacionais." 
Justificativa: 
Trata-se de assegurar uma diretriz constitucional à política externa brasileira, que tradicionalmente 
sempre foi dirigida segundo o arbítrio do Presidente da República. 
Parecer:   
   Efetivamente, a presente emenda, contribui para o aperfeiçoamento do texto do Projeto de 
Constituição.  
Assim, somos pelo seu acolhimento. 
   
   EMENDA:19448 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se do Inciso XIII do Art. 158 a  
expressão "... firmar acordos, empréstimos e  
obrigações externas". 
Justificativa: 
A expressão que esta Emenda deseja suprimir, torna o inciso XIII, do Art. 158, conflitante com o 
Inciso V, do Art. 108. Um dos dois dispositivos deverá, então, ser modificado; entretanto é mais justo 
que se mantenha uma prerrogativa do Legislativo do que fortalecer, ainda mais, a Presidência da 
República. Ademais, a história já nos deu provas, como nossa dívida de cento e dez milhões de 
dólares, do que a faculdade do Presidente da República celebrar empréstimos externos pode nos 
levar a situações dramáticas. 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente emenda será reexaminada com vistas à formulação do substitutivo.  
Assim, pelo seu acolhimento. 
   
   EMENDA:19620 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva/Modificativa  
Dispositivo a ser Emendado: Art. 158  
O inciso I do Art. 158 passa ter a seguinte redação:  
Art. 158 .......................... 
I - Nomear e exonerar os Ministros de Estado. 
Justificativa: 
Por não estar sendo proposto a figura do Primeiro Ministro caberá ao Presidente da República 
nomear e exonerar os Ministros de Estado. 
Parecer:   
   A emenda apresentada pelo nobre Constituinte contém aspectos que representam efetiva 
contribuição para o aperfeiçoamento do Projeto de Constituição que ora se elabora.  
Assim, somos pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:19630 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimam-se no texto do Projeto os Artigos,  
parágrafos e incisos que seguem e que se referem a  
atribuições e funções do Primeiro-Ministro:  
Art. 170 - ......................... 
Art. 171 inciso II parágrafo 1o. e 2o. Art.  
173 parágrafo único Art. 175 parágrafo 1o., 2o. e  
3o. Art. 176 parágrafo único Art. 177 parágrafos I  
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e II Art. 179 parágrafo 1o. e 2o. Art. 180 Art.  
182 inciso II Art. 201 inciso I letra "a" e "i"  
Art. 203 inciso II Art. 236 Art. 318 parágrafo 2o.  
Art. 444 parágrafo único. 
Justificativa: 
Os artigos que ora propõe-se suprimir, com seus parágrafos e incisos referem-se a atribuições e 
funções político-administrativos do Primeiro Ministro; e, havendo uma proposta de sua inexistência 
tornam-se inócuos todos os dispositivos que façam referência sobre o cargo em pauta. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:19876 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se à Seção II, do Capítulo II, do Título V  
do Projeto de Constituição, a seguinte redação,  
renumerando-se o art. 158, para 157.  
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Art. 157 - Compete ao Presidente da República:  
I - Nomear e demitir o Primeiro-Ministro e,  
por solicitação deste, os Ministros de Estado;  
II - Nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
o Procurador-Geral da União, os Ministros do  
Tribunal de Contas da União, dos Tribunais  
Superiores, os Chefes de missão diplomática de  
caráter permanente, os Governadores dos  
territórios, os membros do Conselho Monetário  
Nacional e o Presidente e Diretores do Banco  
Central do Brasil;  
III - Nomear os Juízes dos Tribunais Regionais Federais;  
IV - Prover os cargos públicos do Estado;  
V - Convocar, extraordinariamente, o Congresso Nacional;  
VI - Dissolver, nos casos previsto na  
Constituição e ouvido o Conselho de Estado, a  
Câmara dos Deputados, e convocar eleições;  
VII - Iniciar o processo legislativo nos  
casos previstos nesta Constituição;  
VIII - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  
IX - Vetar, parcial ou totalmente, projeto de  
lei ou solicitar a sua reconsideração ao Congresso Nacional;  
X - Convocar e presidir o Conselho de Estado  
e indicar dois de seus membros;  
XI - Manter relações com os Estados  
estrangeiros e acreditar os seus representantes diplomáticos;  
XII - Celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, firmar acordos, empréstimos e  
obrigações externas, com o referendo do Congresso Nacional;  
XIII - Declarar guerra, com autorização ou,  
caso não esteja reunido, referendo do Congresso Nacional;  
XIV - Exercer o comando supremo das Forças  
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Armadas, nomear os seus comandantes e prover os  
postos de oficiais-generais;  
XVI - Decretar, parcial ou totalmente, a  
mobilização nacional, com prévia autorização do  
Congresso Nacional;  
XVII - Autorizar brasileiro a acertar pensão,  
emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XVIII - Proferir mensagem perante o Congresso  
Nacional, ocasião da abertura da sessão legislativa;  
XIX - Dirigir mensagem ao Congresso Nacional  
ou a qualquer de suas Casas;  
XX - Decretar, por solicitação do Primeiro-  
Ministro e ouvido o Conselho de Estado, a  
intervenção federal, o estado de defesa e o estado  
de sítio, submetendo os respectivos decretos ao  
Congresso Nacional;  
XXI - Determinar a realização de referendo,  
nos casos previstos na Constituição;  
XXII - Conferir condecorações e distinções honoríficas;  
XXIII - Conceder indulto ou graça;  
XXIV - Presidir as reunião do Conselho de  
Ministros, quando as houver convocado ou nelas  
estiver presente;  
XXV - Permitir, com autorização do Congresso  
Nacional, que forças estrangeiras, sob o comando  
de autoridade brasileira, transitem pelo  
território nacional, ou nele permaneçam temporariamente;  
XXVI - Exercer outras atribuições previstas  
na Constituição, ou em lei.  
§ 1o. - O substitutivo eventual do Presidente  
da República não poderá praticar os atos previstos  
nos incisos I, VI, XIII, XIV e XXI, deste artigo,  
senão mediante prévia autorização do Senado  
Federal, aprovada pela maioria absoluta de seus membros.  
§ 2o. - O Presidente da República poderá,  
excepcionalmente e ouvido o Conselho de Estado,  
demitir o Governo, comunicando, de imediato, as  
razões de sua decisão, em mensagem à Câmara dos  
Deputados, nela fazendo a indicação de candidato  
ao cargo de Primeiro-Ministro.  
§ 3o. - O Presidente da República poderá  
chamar à sua presença e sob a sua presidência, o  
Conselho de Ministros. 
Justificativa: 
A Emenda integra uma série de emendas numeradas de 01 a 22, sobre o Executivo e o Sistema de 
Governo. 
Encerram questões de forma e de fundo, no propósito de aperfeiçoar o Sistema de Governo proposto 
no Projeto. 
Foram fracionadas para evitar dúvidas quanto ao alcance das normas regimentais pertinentes. 
Na de nº 22, exposição explicitando as modificações sugeridas e a sistematização, com a 
incorporação de todas as sugestões, em um articulado único. 
Parecer:   
   As finalidades da presente Emenda estão, em parte, contempladas no Substitutivo.  
Pela sua aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19879 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA N. 22  
SUBSTITUTIVA  
DÊ-SE AO CAPÍTULO II, SEÇÕES I, II, III e IV  
e CAPÍTULO III, SEÇÕES I, II, III, IV e V, DO  
TÍTULO V, DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, A REDAÇÃO  
QUE SE SEGUE:  
CAPÍTULO II  
DO EXECUTIVO  
SEÇÃO I  
[...] 
SEÇÕES II  
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Art. 157 - Compete ao Presidente da República:  
I - Nomear e demitir o Primeiro-Ministro e,  
por solicitação deste, os Ministros de Estado;  
II - Nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
o Procurador-Geral da República o Procurador-Geral  
da União, os Ministros do Tribunal de Contas da  
União, dos Tribunais Superiores, os chefes de  
missão diplomática de caráter permanente, os  
Governadores dos Territórios, os membros do  
Conselho Monetário Nacional e o Presidente e  
Diretores do Banco Central do Brasil;  
III - Nomear os Juízes dos Tribunais Regionais Federais;  
IV - Prover os cargos públicos do Estado;  
V - Convocar, extraordinariamente, o Congresso Nacional;  
VI - Dissolver, nos casos previstos nesta  
Constituição e ouvido o Conselho de Estado, a  
Câmara dos Deputados, e convocar eleições;  
VII - Iniciar o processo legislativo nos  
casos previstos na Constituição;  
VIII - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  
IX - Vetar, parcial ou totalmente, projeto de  
lei, ou solicitar a sua reconsideração ao Congresso Nacional;  
X - Convocar e presidir o Conselho de Estado  
e indicar dois de seus membros;  
XI - Manter relações com os Estados  
estrangeiros e acreditar os seus representantes diplomáticos;  
XII - Celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, firmar acordos, empréstimos e  
obrigações externas, com o referendo do Congresso Nacional;  
XIII - Declarar guerra, com autorização ou,  
caso não esteja reunido, referendo do Congresso Nacional;  
XIV - Celebrar a paz, com autorização ou  
referendo do Congresso Nacional;  
XV - Exercer o comando supremo das Forças  
Armadas, nomear os seus comandantes e prover os  
postos de oficiais-generais;  
XVI - Decretar, parcial ou totalmente, a  
mobilização nacional, com prévia autorização do  
Congresso Nacional;  
u XVII - Autorizar brasileiro e aceitar pensão,  
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emprego, ou comissão de governo estrangeiro;  
XVIII - Proferir mensagem perante o Congresso  
Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa;  
XIX - Dirigir mensagem ao Congresso Nacional  
ou a qualquer de suas Casas;  
XX - Decretar, por solicitação do Primeiro-  
Ministro e ouvido o Conselho de Estado, a  
intervenção federal, o estado de defesa e o estado  
de sítio, submetendo os respectivos decretos ao  
Congresso Nacional;  
XXI - Determinar a realização de referendo,  
nos casos previstos na Constituição;  
XXII - Conferir condecorações e distinções honoríficas;  
XXIII - Conceder indulto ou graça;  
XXIV - Presidir as reuniões do Conselho de  
Ministros, quando as houver convocado ou nelas  
estiver presente;  
XXV - Permitir, com autorização do Congresso  
Nacional, que forças estrangeiras, sob o comando  
de autoridade brasileira, transitem pelo  
território nacional, ou nele permaneçam  
temporariamente;  
XXVI - Exercer outras atribuições previstas  
na Constituição, ou em lei.  
§ 1o. - O substituto eventual do Presidente  
da República não poderá praticar os atos previstos  
nos incisos I, VI, XII, XIV, e XXI, deste artigo,  
senão mediante prévia autorização do Senado  
Federal, aprovada pela maioria absoluta de seus membros.  
§ 2o. - O Presidente da República poderá,  
excepcionalmente e ouvido o Conselho de Estado,  
demitir o Governo, comunicando, de imediato, as  
razões de sua decisão, em mensagem à Câmara dos  
Deputados, nela fazendo a indicação de candidato  
ao cargo de Primeiro-Ministro.  
§ 3o. - O Presidente da República poderá  
chamar à sua presença e sob a sua presidência, o  
Conselho de Ministros.  
[...] 
Justificativa: 
1 – A emenda representa um exaustivo esforço, permeado por constante reflexão, na busca do 
aperfeiçoamento do Sistema de Governo. 
Observador e participante, há longos anos, do processo político, o autor está convencido de que o 
País somente será modernizado, superando, ao mesmo tempo, os graves desníveis que atormentam 
a sociedade, se, como constituintes, formos capazes de conceber um mecanismo de execução dos 
objetivos nacionais ágil, funcional e aberto para todos os grupos sociais. 
2 – O Sistema Parlamentar de Governo é uma conquista da humanidade. 
Do absolutismo, passou-se, durante alguns séculos, por diversificadas tentativas de atenuação do 
arbitrário, terminando-se por conceber uma forma coletiva de governo, hoje identificada como sistema 
parlamentar ou de gabinete. 
As concepções e os mecanismos, frutos dessa evolução, são universais e, por isso mesmo, 
adaptáveis a qualquer País.  
Na história dos povos, é um sistema novo, pois, somente a partir do século passado começou a 
ganhar contornos precisos. 
Neste século, sobretudo depois da segunda guerra mundial, o sistema parlamentar, elaborado, a 
partir de longo processo de maturação na Inglaterra, estendeu-se por inúmeros países da Europa 
Ocidental. Assim, tornaram-se parlamentaristas e, em decorrência, dotados de governos 
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democráticos e eficientes, a Itália, a Alemanha, a França, a Espanha, Portugal a Grécia, além de 
exemplos outros. 
3 – E curioso observar que, enquanto se esboçava na Europa, pois a Inglaterra somente teve 
institucionalizada a figura do Primeiro-Ministro na pessoa de William Pitt, nos últimos anos do século 
dezoito, o sistema parlamentarista, já a partir da independência, ganhava, entre nós, forma 
embrionária.  
A própria Constituição Imperial, de 1824, que embora outorgada, traduziu, em muito, a criatividade de 
nossos primeiros constituintes e refletiu as ideias dos libertadores, já fornecia os primeiros germes de 
um sistema de gabinete. 
Alí, em texto escrito, está o instituto da dissolução do Parlamento. Também, de maneira 
impressionante, o Conselho de Estado, as suas atribuições, tal como vem sendo adotado por grande 
número de estados na constelação internacional. 
No segundo Reinado, o sistema ganhou características típicas, hoje universais. Fomos, em verdade, 
naquela oportunidade, o primeiro País a elaborar uma lei escrita sobre o gabinete. 
4 – O País, que natural e substantivamente marchava para o sistema parlamentar, ao se tornar 
República, abrupta e lesivamente, com a Constituição de 1891, implantou o presidencialismo, em 
uma imitação caricata e artificial do sistema americano. 
Desde então, estamos vivendo, por quase um século, uma dolorosa fase de instabilidade, 
desgoverno e reiteradas interrupções do curso institucional. 
Foi diante dessa realidade que o Prof. Paulo Brossard, hoje Ministro da Justiça, já teve oportunidade 
de observar que, da Independência até a República, evoluímos no sentido de instituições 
democráticas e sólidas e que, desde a implantação do presidencialismo, entramos em um processo 
de involução. E esse caminho é de se acrescentar, chega, neste instante histórico, ao paroxismo. 
5 – Nesse quadro, e já que estamos elaborando o novo Estado, em Assembléia Nacional 
Constituinte, é chegado o momento de fazermos a correção. Como enfatizou, em sábio 
pronunciamento, no último dia 4 do corrente, o senador Affonso Arinos, talvez seja esta a 
oportunidade última. Perdê-la, pois, é pôr em risco o País, como unidade e Nação, e legar, às 
gerações futuras, o desespero. 
6 – O trabalho, agora apresentado, resultou de um responsável aprofundamento, a partir dos debates 
na Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, da qual o autor da emenda foi 
Relator. 
Procurou-se a isenção e a objetividade. 
O Sistema, assim concebido, embora sujeito a naturais retificações, parece harmonioso, sistemático, 
flexível e, por isso mesmo, funcionável. 
Embora tenha sofrido a incorporação de valores sedimentados por outros povos, a sua elaboração foi 
presidida pela sensível e objetiva observação da realidade nacional de hoje, com os reflexos do 
passado e a projeção do futuro. 
7 – A proposta parece ter resultado engenhosa e precisa. Pelo menos, para quem a gerou. 
A Chefia do Estado, pelo Presidente da República, está bem definida. A sua escolha pelo voto 
popular, muito arraigada em nossa história. A sua responsabilidade. E as atribuições amplas e 
magnas, que lhe são conferidas. 
O Presidente da República paira acima das demais funções de poder, sendo, além de Chefe de 
Estado, o arbítrio do Governo, sempre presente e atento, fazendo chegar a grande política. Constitui 
de descontitui. 
Ao dispor da consulta do Chefe de Estado, o Conselho de Estado, com papel vital e atribuições bem 
clarificadas, voltada para as questões de Estado mais relevantes. 
O Governo, o dia a dia da administração, o gerenciamento das questões financeiras, econômicas e 
sociais, a solvência dos conflitos sociais, aos cuidados do Conselho de Ministro, dirigindo e 
coordenado pelo Primeiro-Ministro. 
Distintos, assim, a Chefia de Estado e o Governo. 
O mecanismo de Governo tem uma estrutura singela. E perceptível à primeira leitura e tem o mérito 
de diluir impasses e evitar descontinuidades. 
Inserido no Governo, um secretariado permanente, organizado em carreira e recrutado por concurso 
público de provas e títulos. 
As relações do Governo com o Congresso Nacional bem traçadas. 
Em tudo, a preocupação da harmonia a serviço da eficiência, da clareza e da modernização. 
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8 – Deve ser dito que, atento ao § 2º do art. 23, embora todas as disposições sobre o sistema de 
governo tenham sido tocadas, teve-se o cuidado de atingir, por emendas isoladas, cada uma das 
partes do todo. 
Por último, somente resta aguardar os subsídios do Relator e dos colegas constituintes. De todos, 
pois, o Sistema de Governo, sendo um organismo de operacionalidade do Estado, está imune a 
conotações ideológicas. 
Parecer:   
   Pela aprovação em parte, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:19975 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 158 - Inciso XIV  
O Inciso XIV do Artigo 158 do Projeto de  
Constituição passa ter a seguinte redação:  
Art. 158 ....................................  
XIV - decretar a mobilização Nacional ou  
declarar Guerra, autorizado, ou, no caso de  
agressão externa, ocorrida no intervalo das  
sessões legislativa, "ad referendum" do Congresso  
Nacional. 
Justificativa: 
A sugestão, aliada à emenda supressiva do Inciso XVII anexa, visa, enxugando o texto 
Constitucional, fundir o inciso XIV e XVII em um só, para melhor compreensão. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda, será reexaminada com vistas à formulação do 
Substitutivo.  
Assim sendo, pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:19979 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 158 - Inciso XXVI  
O inciso XXVI do artigo 158 do Projeto de  
Constituição passa ter a seguinte redação:  
Art. 158 - ..................................  
XXVI - Permitir, com autorização do Congresso  
Nacional, que forças estrangeiras aliadas  
transitem pelo território nacional, ou por motivo  
de Guerra, nele permaneçam temporariamente, sempre  
sob a supervisão de autoridade brasileira; 
Justificativa: 
Um equívoco preside o texto do Projeto. A soberania é exercida no momento em que se autoriza a 
presença de tropas estrangeiras no território nacional. Sem dúvida alguma estas devem ser 
SUPERVISIONADA por autoridade brasileira, mas não “comandadas”. Deve viger aí o princípio da 
reciprocidade não admitiríamos que nossas tropas em território, estrangeiro aliado fossem 
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comandadas por autoridade local. A supervisão é suficiente para se aquilatar a conveniência, ou não, 
da permanência deles no território. 
Parecer:   
   A matéria, constante da presente emenda, conflita com o entendimento predominante na Comissão 
de Sistematização.  
Assim, pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:20259 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao inciso IV, do artigo 179, a seguinte redação:  
"promover a unidade de ação governamental,  
elaborar planos e programas de ação  
governamental, elaborar planos e programas  
nacionais e regionais de desenvolvimento,  
submetendo-os ao Congresso Nacional para inclusão,  
no que couber, no plano plurianual de  
investimentos, com a supervisão do Presidente da República". 
Justificativa: 
O objetivo desta Emenda é o deixar claro que todo e qualquer plano ou programa aprovado deverá 
ser incluído no plano plurianual de instrumentos, evidentemente nos gastos relacionados com 
investimentos.  
Com isto, mantém-se a unidade do plano de governo a fim de que tenha visão integral do gasto 
público e se possa evidenciar a viabilização financeira e orçamentária dos novos planos e programas.  
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:20260 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao inciso VI, do art. 179, a seguinte redação:  
"enviar, com a supervisão do Presidente  
da República, os projetos de lei do plano  
plurianual de investimentos, das diretrizes  
orçamentárias e do orçamento anual ao Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Com a nova redação, inclui-se no inciso VI do artigo 175 o plano plurianual de investimentos, que 
juntamente com as diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária, constituem-se instrumentos 
fundamentais para a gestão adequada dos gastos públicos. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:20261 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao inciso II, do artigo 158, a seguinte redação:  
"supervisionar o plano plurianual de  
investimentos, as diretrizes orçamentárias e a  
proposta orçamentária, elaborados pelo Conselho de  
Ministros, bem como planos de Governo que devam  
ser incluídos no plano plurianual." 
Justificativa: 
Devem ser concluídos nas competências do Presidente da República todos os instrumentos 
instituídos por esta Constituição para disciplinar a destinação dos gastos públicos. 
Nestas circunstâncias, acrescentou-se aos textos as competências de supervisionar, também, o 
plano plurianual de investimentos e as diretrizes orçamentárias. 
Parecer:   
   Temos convicção de que a matéria da presente emenda, recebeu tratamento adequado no Projeto 
de Constituição.  
Em assim, sendo, pela sua prejudicialidade. 
   
   EMENDA:20310 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 158, inciso XIX  
O inciso XIX, do art. 158, do Projeto,  
passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 158 - .......................... 
XIX - proferir mensagem perante o Congresso  
Nacional por ocasião da abertura da Sessão  
Legislativa, expondo a situação do País e  
solicitando as providências que julgar necessárias. 
Justificativa: 
A emenda pretende restaurar o texto do inciso XIX, do art. 54, da redação final do anteprojeto da 
Comissão de Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, alterado pelo anteprojeto de 
Constituição, em desacordo com o § 1º do art. 19, do Regimento Interno da Assembléia Nacional 
Constituinte. 
Parecer:   
   Embora louvável os propósitos do nobre Constituinte, a presente emenda, conflita com a 
sistemática geral adotada para a elaboração do Projeto de Constituição.  
Assim, pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:20311 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Emenda No.  
Suprima-se o inciso VI do art. 179. 
Justificativa: 
Essa norma não se harmoniza com o texto do Projeto. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:20353 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Substituam-se no Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização, os artigos 158, e seu  
parágrafo único; 159, seus itens e parágrafo  
único; 180; e o parágrafo único do Art. 182, pelos  
seguintes dispositivos:  
"Art. 158 - Compete ao Presidente da República:  
I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro  
mediante o voto da Câmara dos Deputados;  
II - nomear e exonerar os Ministros de  
Estado, e os Secretários-Gerais dos Ministérios,  
devendo necessariamente exonerar os primeiros  
quando a Câmara dos Deputados lhes negar a sua confiança;  
III - receber o compromisso dos Ministros e  
Secretários-Gerais dos Ministérios;  
IV - prover, com as ressalvas da Constituição  
e na forma da lei, os cargos públicos federais;  
V - presidir as reuniões do Conselho de  
Ministros, quando julgar conveniente;  
VI - exercer a chefia suprema das Forças  
Armadas, administrando-as por intermédio dos  
órgãos do Alto Comando;  
VII - determinar medidas de emergência e  
decretar o estado de sítio e o estado de emergência;  
VIII - remeter ao Congresso Nacional os  
projetos de decretos que repute infringentes das  
leis em vigor.  
§ 1o. - Todos os atos do Presidente da  
República devem ser referendados, no mínimo, pelo  
Presidente do Conselho de Ministros e,  
normalmente, pelo titular da pasta correspondente.  
§ 2o. - O Presidente da República não terá  
responsabilidade política, respondendo o Conselho  
de Ministros pelas declarações que fizer no  
exercício do cargo.  
§ 3o. - Os decretos de exoneração de  
Ministros e os de nomeação do novo Presidente do  
Conselho serão referendados pelo Presidente do  
Conselho demissionário e, se este se recusar, pelo  
novo Presidente do Conselho.  
Art. 159 - Mediante acusação votada por  
maioria absoluta do Congresso Nacional, o  
Presidente da República será julgado perante o  
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Supremo Tribunal Federal por atos que atentem  
contra a Constituição Federal e, especialmente:  
I - .............................. 
II - ............................. 
III - ............................ 
IV - a segurança do País;  
V - ............................ 
VI - ........................... 
VII - .......................... 
VIII- .......................... 
IX - o sistema parlamentar de governo.  
Parágrafo Único. Declarada a procedência da  
acusação, ficará o Presidente da República  
suspenso de suas funções.  
Art. 180 - O Conselho de Ministros exerce a  
direção suprema da administração federal.  
Art. 182 - ........................ 
§ 1o. - Logo após a sua constituição,  
comparecerá o Conselho perante o Congresso  
Nacional, ao qual apresentará o seu programa de  
governo.  
§ 2o. - Os Ministros, isoladamente, e o  
Conselho, como um todo, dependem da confiança da  
Câmara dos Deputados, e deverão exonerar-se quando  
esta lhes for negada". 
Justificativa: 
As correções do sistema parlamentar proposto pelo nobre Relator da Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo e mantida pela Comissão de Sistematização, são necessárias, tendo 
em vista a harmonização das relações entre o Presidente da República e o Presidente do Conselho 
de Ministros. 
Parecer:   
   As finalidades da presente Emenda estão, em parte, contempladas no Substituto.  
Assim, pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:20364 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do Art. 179 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação:  
"Art. 179 - Compete ao Primeiro-Ministro:  
I - exercer a chefia do Governo e, com o  
auxílio dos Ministros de Estado, a direção  
superior da administração federal". 
Justificativa: 
O parlamentarismo é, por definição, o sistema no qual a chefia de governo é exercida pelo Primeiro-
Ministro. 
A função presidencial é tão-somente a de Chefe de Estado, numa instância em que suas atribuições 
não devem conflitar com as tarefas peculiares de chefia de Governo, da alçada do Primeiro-Ministro. 
Esta emenda procura não deixar dúvidas quanto à interpretação, definindo com clareza quem exerce 
a chefia de Governo. 
Parecer:   
   A questão do sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida 
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após a elaboração do substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:20368 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 158 - Inciso XVII  
Suprimam-se do Projeto de Constituição:  
a) o Inciso XVII do Artigo 158. 
Justificativa: 
Em razão de emenda fundindo o Inciso XIV e o XVII, com nova redação proposta ao primeiro, 
visando simplificação e enxugamento do texto Constitucional. 
Parecer:   
   A supressão do inciso, contribui para o aprimoramento do texto do Projeto de Constituição, pois vê-
se que a fusão dos incisos XIV e XVII, dará nova redação ao texto.  
Assim, pelo seu acolhimento. 
   
   EMENDA:20400 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Suprime, no inciso III do art. 158, as  
expressões "Os Ministros do Supremo Tribunal  
Federal, do Tribunal de Contas da União, dos  
Tribunais Superiores". 
Justificativa: 
A presente Emenda é originária do Conselho Federal da OAB. 
O texto emendado conflita com as regras constantes dos capítulos relativos ao judiciário e ao tribunal 
de Contas da União; é desnecessária, por outro lado, qualquer superposição ou repetição. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda, conflita com a sistemática geral adotada pelo Projeto de 
Constituição.  
Assim, pela sua rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:20952 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Dê-se ao inciso XIX do artigo 115 do Substitutivo  
do Relator, a seguinte redação:  
Art. 115 - ..................................  
I - ........................................  
............................................  
XIX - decretar, por solicitação do Primeiro  
Ministro, após prévia autorização do Congresso  
nacional, por maioria absoluta de seus membros, a  
intervenção federal, o estado de defesa e o estado  
de sítio. 
Justificativa: 
Pela forma como está proposto no projeto, o Presidente da República decreta a intervenção, estando 
de defesa ou estado de sítio, ouvindo o Conselho da república, e submetendo seu ato ao Congresso 
Nacional. 
Não se pode admitir, que o Presidente da República decrete uma medida externa, como por exemplo, 
o estado de sitio, e depois submeta seu ato à apreciação do Congresso para aprová-lo ou rejeitá-lo.  
Objetivando evitar desgastes e efeitos jurídicos, econômicos e sociais que esses atos extremados 
podem provocar, no caso de rejeição, torna-se necessário que antes de sua decretação o Congresso 
se pronuncie a respeito.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21078 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Inciso XIX do art. 115  
Desdobre-se o inciso XIX do art. 115 em  
incisos XIX, XX e XXI, dando-se-lhes a seguinte redação:  
XIX - decretar, por solicitação do  
Primeiro-Ministro, ouvido o Conselho de Defesa  
Nacional, o Estado de Defesa;  
XX - solicitar ao Congresso Nacional, ouvido  
o Conselho de Defesa Nacional, a decretação do  
Estado de Sítio;  
XXI - decretar, ouvido o Conselho da  
República, a intervenção federal nos Estados.  
Renumerem-se os incisos subsequentes. 
Justificativa: 
O desdobramento aqui proposto visa tão simplesmente compatibilizar a decretação do Estado de 
Defesa, do Estado de Sítio e a intervenção federal nos Estados com o disposto nos arts. 119, 120, 
182 e 183, que definem atribuições e competência para o Conselho de República e o Conselho de 
Defesa Nacional.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
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parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21137 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 83, III,  
"D", e ao artigo 115, II:  
Art. 83 - ..................................  
............................................  
III -........................................  
............................................  
d) dos Presidentes do Banco Central, do Banco  
do Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento  
Econômico e Social e da Caixa Econômica Federal e  
deliberar sobre a sua exoneração.  
............................................  
Art. 115 - ..................................  
............................................  
II - nomear, após aprovação pelo Senado da  
República, os Ministros do Supremo Tribunal  
Federal, do Tribunal de Contas da União e dos  
Tribunais Superiores, os Chefes de missão  
diplomática de caráter permanente, os Governadores  
de Territórios, o Procurador Geral da República e  
os Presidentes do Banco Central, do Banco do  
Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento  
Econômico e Social e da Caixa Econômica Federal; 
Justificativa: 
Data vênia, mais importantes do que simples diretores do Banco Central, eis que dispõem de 
instrumentos muito mais amplos para influir nos destinos da economia do País, são os Presidentes do 
Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e da Caixa Econômica 
Federal. 
Daí a exclusão daqueles, sujeitando, ao mesmo tempo, a nomeação destes a prévia aprovação pelo 
Senado da República.  
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21177 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do artigo 179, a seguinte  
redação, suprimindo-se o disposto no artigo 83,  
inciso III, letra "e" bem como a parte do artigo  
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115, inciso II, referente ao Procurador-Geral da República:  
Artigo 179 - ..............................  
§ 1o. - Cada Ministério Público elegerá o seu  
Procurador-Geral, na forma da lei, dentre  
integrantes da carreira, para mandato de dois  
anos, permitindo-se uma recondução. 
Justificativa: 
A escolha do Procurador-Geral exclusivamente pelo Ministério Público visa a evitar 
comprometimentos políticos daquele que dirige a Instituição quando da sua investidura no cargo.  
Muito mais importante do que diluir essa escolha, com a participação de outros agentes políticos, é 
garantir a vigilância da execução do seu mandato, o que se propõe em emenda em separado, e que 
será efetivado pelo Poder legislativo, através de sua própria iniciativa, de iniciativa do chefe do 
Executivo ou de órgão colegiado do próprio Ministério Público.  
A experiência tem demonstrado que a disputa que o cargo por parte dos que figuram em lista tríplices 
gera inevitáveis compromissos e desde o seu nascedouro, a investidura é comprometida.  
Maior independência se garante, permitindo-se que a instituição assuma a responsabilidade da 
escolha, de forma independente, e que se garanta a vigilância do mandato.  
Parecer:   
   Procedente em parte.  
Algumas ponderações que informam a justificação são plausíveis.  
O relator, poderá incoporá-los ao substitutivo nos termos que lhe parecerem apropriados.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21211 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo alterando o Título V  
Dê-se ao título V do projeto, a seguinte redação:  
Título V - Poder Executivo  
Capítulo I - Funções e estrutura do Poder Executivo  
[...] 
Capítulo III - Presidência da República.  
Seção 2 - Atribuições do Presidente e dos Vice-Presidentes  
Art. V.III.7 Compete ao Presidente da  
República na forma e nos limites estabelecidos por  
esta Constituição:  
I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e os Ministros;  
II - nomear e exonerar os membros-auxiliares  
do Gabinete da Presidência e das Vice-Presidência;  
III - aprovar o Plano de Governo elaborado  
pelo Conselho de Ministros a ser submetido à  
Assembléia Governativa da União;  
IV - aprovar a proposta de Orçamento do Poder  
Executivo e apreciar com a assistência do  
Primeiro-Ministro, o Orçamento Geral da União,  
elaborado conforme disposto nos Capítulos I e II  
do Título VII, para envio à Assembléia Governativa  
da União;  
V - nomear ou rejeitar as pessoas indicadas  
para compor os diferentes Tribunais e Juízes de  
Direito, Conselhos e outros órgãos da Federação e  
da União conforme estabelecido nesta Constituição;  
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VI - convocar extraordinariamente a  
Assembléia Governativa da União;  
VII - dissolver, ouvido o Conselho Político  
da República, a Assembléia Governativa da União e  
convocar eleições extraordinárias, nos termos do  
art. V.IV.25;  
VIII - sancionar, promulgar e fazer publicar  
os atos da Assembléia Governativa da União; ou  
vetá-los, parcial ou totalmente; ou solicitar a  
reconsideração;  
IX - deferir ao Conselho Constitucional da  
República as leis e outras medidas paralegais ou  
infralegais, de quaisquer órgãos, que possam ser  
passíveis de arguição de inconstitucionalidade;  
X - convocar e presidir o Conselho Político  
da República, bem como indicar dois de seus componentes;  
XI - nomear e exonerar os Governadores de  
Territórios com a aprovação da Assembléia  
Governativa da União;  
XII - manter relações com Estados  
estrangeiros, nomear os chefes de missão  
diplomática nos mesmos e acreditar seus  
representantes diplomáticos;  
XIII - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais ou com Estado estrangeiros em nome  
da Federação ad referendum ou da Assembléia  
Legislativa Federal ou da Assembléia Governativa  
da União conforme o § 1o. deste artigo;  
XIV - declarar guerra, depois de autorizado  
pelas maiorias das Assembléias Governativas da  
União e Assembléia Legislativa Federal, ou, sem  
essas prévias autorizações, ouvidos o Conselho  
Político da República e as Comissões  
Representativas das duas Assembléias no caso de  
agressão estrangeira ocorrida no intervalo das  
sessões das mesmas;  
XV - fazer a paz, com autorização ou ad  
referendum da Assembléia Legislativa Federal e da  
Assembléia Governativa da União;  
XVI - exercer o comando supremo das Forças  
Armadas, prover os seus postos de oficiais  
generais e nomear seus comandantes;  
XVII - decretar a mobilização nacional, total  
ou parcialmente; com prévia aprovação da  
Assembléia Governativa da União;  
XVIII - decretar a intervenção federal,  
ouvido o Conselho de Ministros e o Conselho  
Político da República, e promover a sua execução;  
XIX - autorizar brasileiros a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XX - apresentar mensagem anual à Assembléia  
Governativa da União, expondo a situação do País e  
solicitando as providências que julgar necessárias;  
XXI - decretar, em conformidade com esta  
Constituição, o Estado de Alarme, ouvido o  
Conselho de Ministros e o Conselho Político da  
República, e submeter o ato à Assembléia  
Governativa da União;  
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XXII - solicitar à Assembléia Legislaiva  
Federal, ouvidos o Conselho de Ministros e o  
Conselho Político da República, a decretação de  
Estado de Sítio, ou decretá-lo, em conformidade  
com esta Constituição;  
XXIII - permitir, com autorizações da  
Assembléia Legislativa Federal e da Assembléia  
Governativa da União, que forças estrangeiras  
transitem pelo Território Nacional ou, por motivo  
de guerra, nele permaneçam temporariamente;  
XXIV - outorgar condecorações e distinções honoríficas;  
XXV - conceder indulto ou graça, com  
audiência dos órgãos instituídos em lei;  
XXVI - exercer outras atribuições previstas  
nesta Constituição.  
Parágrafo único. Tratados que regulem  
relações políticas da Federação ou se refiram a  
matéria de legislação federal, requerem a  
aprovação ou a intervenção da Assembléia  
Legislativa Federal, sob a forma de em Decreto-lei  
federal. Para acordos administrativos aplicam-se,  
por analogia, disposições relativas à  
Administração da União, através de intervenção da  
Assembléia Governativa da União.  
[...] 
CAPÍTULO IV - CORPORAÇÃO EXECUTIVA DA UNIÃO  
SEÇÃO 4 - DO PRIMEIRO-MINISTRO  
Art. V.IV.26. O Primeiro-Ministro é nomeado  
pelo Presidente da República após consulta à  
bancada ou bancadas partidárias que compõem a  
maioria parlamentar, dentre cidadãos brasileiros  
com mais de trinta e cinco anos, podendo ser ou  
não membro da Assembléia Governativa da União.  
Parágrafo único . O Primeiro-Ministro, no  
exercício das funções goza da confiança da  
Assembléia Governativa da União, salvo expressa  
moção reprobatória ou de desconfiança.  
Art. V.IV.27. Ocorre a exoneração do  
Primeiro-Ministro:  
I - no início da governatura de nova  
Assembléia Governativa da União;  
II - por moção reprobatória ou de  
desconfiança, nos termos estabelecidos nesta  
Constituição;  
III - por iniciativa do Presidente da República.  
Art. V.IV.28. Compete ao Primeiro-Ministro:  
I - convocar e presidir o Conselho de Ministros;  
II - solicitar ao Presidente da República que  
presida o Conselho de Ministros;  
III - exercer, com o auxílio dos Ministros da  
União, a direção superior da administração federal;  
IV - elaborar, em colaboração com os  
Ministros, o Plano de Governo e, após a apreciação  
do Presidente da República, apresentá-lo perante a  
Assembléia Governativa da União;  
V - promover a unidade da ação executiva  
governamental, elaborar planos e programas  
nacionais e regionais de ação executiva  
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governamental, para serem submetidos à Assembléia  
Governativa da União pelo Presidente da República;  
VI - submeter à apreciação do Presidente da  
República, para serem nomeados ou exonerados, por  
Resolução, os nomes dos Ministros da União, ou  
solicitar sua exoneração;  
VII - examinar os Decretos de Regulamentação  
Geral Complementar, os Decretos de Organização e  
outras normas paralegais e infralegais exaradas  
pela Assembléia Legislativa da União e submetê-las  
à Presidência para aprovação;  
VIII - enviar, ao Presidente da República,  
proposta de Orçamento para que este a remeta, com  
sua aprovação, à Assembléia Governativa da União;  
IX - Prestar anualmente a Assembléia  
Governativa da União as contas relativas ao  
exercício anterior dentro de sessenta dias após a  
abertura da sessão de trabalhos da Assembléia  
Governativa da União;  
X - apresentar semestralmente à Assembléia  
Governativa da União relatórios sobre a execução  
do Plano de Governo;  
XI - dispor sobre a estrutura e o  
funcionamento dos órgãos executivos da União, em  
conformidade com o Estatuto Orgânico Geral do  
Poder Executivo;  
XII - propor à Assembléia Legislativa  
Federal, por intermédio do Presidente da  
República, as medidas legislativas e de  
regulamentação geral que considerar necessárias à  
boa condução dos serviços públicos e à execução do  
Plano de Governo;  
XIII - acompanhar os projetos de lei e de  
regulamentação em tramitação na Assembléia  
Legislativa Federal, com a colaboração dos  
Ministros da União;  
XIV - prover e extinguir os cargos públicos  
federais, na forma do Estatuto Orgânico Geral do  
Poder Executivo;  
XV - comparecer à Assembléia Governativa da  
União ou a suas Comissões quando convocado nos  
termos da Constituição, ou requerer dia para seu  
comparecimento;  
XVI - acumular temporariamente qualquer Ministério;  
XVII - exercer o direito de palavra e voto  
nas reuniões do Conselho Político da República;  
XVIII - exercer outras atribuições que lhe  
forem delegadas pelo Presidente da República;  
XIX - fornecer os elementos necessários ao  
cumprimento das atribuições de supervisão dos  
Vice-Presidentes da República e outros por estes  
solicitados.  
[...] 
Justificativa: 
Estabelece esta Emenda o Poder Executivo, instituição com os deveres primordiais de exercer suas 
funções de governo, administrar a coisa pública, cuidar da defesa do País e prestar serviços públicos, 
tudo sempre em conformidade com as leis. Para realizar suas atribuições, depende o Poder 
Executivo do apoio de uma maioria organizada partidariamente, pois sua organização consiste da 
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Assembleia Governativa da União, do Conselho de Ministros e da Presidência. É absolutamente 
necessário o pluralismo partidário no sistema democrático de governo, a fim de garantir a condução 
do governo de acordo com as vontades do povo, porém, sempre na defesa intransigente do 
cumprimento das leis, como dever indeclinável de um sistema governativo erigido á luz do Estado de 
Direito. 
Esta Proposta de Emenda elaborada pelo Dr. Henry Maksoud, sem dúvida serve como uma grande 
contribuição a todos os Constituintes e por se tratar de um subsidio do mais alto valor, é por mim 
apresentada.  
Parecer:   
   De autoria do Deputado Cunha Bueno, a Emenda em exame trata efetivamente da organização do 
Poder Executivo, composto da Presidência da República, que compreende o Presidente da República 
e dois Vice-Presidentes, e da Corporação Executiva da União, compreendendo a Assembléia 
Governativa da União, o Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros. A Emenda trata também dos 
Partidos Políticos, chamando a atenção para a importância do pluralismo partidário no sistema 
democrático de governo. Propõe a criação da Assembléia Legislativa Federal, representação máxima 
dos Estados perante o Legislativo. De um modo geral, a Emenda está contemplada no Substitutivo, 
pelas linhas gerais de defesa do Estado e da Nação. Por outro lado,  
certas modificações apresentadas o são de natureza circunstancial, sem se aprofundar na 
reestruturação do texto original contido no Projeto de Constituição.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21388 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Os incisos II do art. 115 passam a ter a seguinte redação:  
"II - Nomear os Ministros do Tribunal de  
Contas da União, os chefes de missão diplomática  
de caráter permanente, os Governadores de  
territórios, o Procurador Geral da República, o  
Procurador Geral da União, o Presidente e os  
Diretores do Banco Central." 
Justificativa: 
Uma vez conquistada a autonomia e independência do Poder Judiciário, sem a quebra da harmonia 
que estará viabiliza por outros processos administrativos de relacionamento, torna dispensável essa 
interferência indevida.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21482 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
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TÍTULO V - CAPÍTULO II - SEÇÃO II  
Dê-se ao inciso XXIII do art. 115 a redação seguinte:  
"Art. 115 - ................................  
XXIII - permitir, mediante autorização do  
Congresso Nacional, que forças estrangeiras, em  
missão paz, transitem pelo território nacional." 
Justificativa: 
A expressão “forças aliadas” lembra o passado triste, a guerra. Não é própria para o texto 
constitucional.  
Em emenda oferecida ao inciso IV do art. 31 do Projeto, já ressaltamos que o Brasil há de formar-se, 
internacionalmente, como amante da paz. Assim, só deve ser admitido que transitem por seu território 
tropas estrangeiras em missão pacífica. Quanto á permanência, é inadmissível. 
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21586 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 115, inciso I, a seguinte redação:  
I - nomear, após aprovação pela Câmara dos  
Deputados, o 1o. Ministro e por proposta deste os  
demais Ministros de Estado e exonerá-los quando a  
Câmara dos Deputados lhes retirar confiança. 
Justificativa: 
A ação parlamentar num regime de Gabinete se faz sentir pelos representantes do povo.  
Para se garantir essencialidade e aperfeiçoamento do regime proposto, a nomeação e exoneração do 
1° Ministro pelo Presidente deve ser precedida de aprovação da Câmara dos Deputados.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o assunto, além de ser polêmico, já passou pelo crivo de muitos 
anteprojetos e foi objeto de consensos. 
   
   EMENDA:22447 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O inciso X, do Art. 115 - Seção II - das  
atribuições do Presidente da República, passa a  
ter a seguinte redação:  
"Estabelecer relações diplomáticas com os  
Estados estrangeiros e acreditar seus representantes." 
Justificativa: 
Apenas para melhora redacional – Creio não pegar bem o termo “manter relações”; isso nos induz 
logo ao raciocínio de sexo.  
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Ainda porque, no nosso entender, a competência do Presidente da República é o de iniciar o 
processo de estabelecimento de relações diplomáticas até a sua conclusão. – A manutenção fica a 
cargo de órgãos que compõe o governo – Exemplo: O Ministério das Relações Exteriores.  
Parecer:   
   A Emenda pretende aprimorar a redação do inciso X do art. 115.  
Porém, ao fazer a substituição da redação original adotando o termo "estabelecer" mudou 
completamente o sentido da expressão original, já consagrada pelo uso.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:22508 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprime  
Inciso XXIV do Art. 115 
Justificativa: 
A soberania nacional é exercida pelo Congresso Nacional e dele deve ser a prerrogativa constante 
neste inciso. 
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22514 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao  
Art. 130 o inciso XX e o inciso XXI:  
XX - exercer o Comando Supremo das Forças  
Armadas.  
XXI - Prover os cargos públicos federais. 
Justificativa: 
Cabe ao Primeiro Ministro, no regime parlamentarista, exercer o Comando Supremo das Forças 
Armadas e prover os cargos públicos federais para exercitar, na plenitude, a administração federal.  
Parecer:   
   O acréscimo sugerido, embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, contraria entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22516 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Suprime  
Inciso XVI do Art. 115. 
Justificativa: 
Cabe ao Primeiro Ministro prover os cargos públicos da administração federal e em consequência 
também será de sua competência nomear os comandantes, prover os postos de oficiais generais e 
exercer o comando supremo das Forças Armadas.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22737 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. 115, item II.  
Suprimir do item II do Artigo 115 do Projeto  
de Constituição as expressões 'os Governadores de Territórios'. 
Justificativa: 
Uma Federação que se pretende moderna, onde as Unidades Federadas mantenham uma insônia 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 político-administrativo sobre os cidadãos. Impõe-se, pois, a atual Constituinte extirpar essa 
anomalia do contexto da federação Brasileira. Considerando 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:   
   A presente Emenda, de autoria do Constituinte Mozarildo Cavalcanti, propõe a retirada de 
competência do Presidente da República para nomeação dos Governadores de Territórios, visto o 
próprio Substitutivo transformar os Territórios Federais em Estados Federados.  
Pela rejeição, por não corresponder ao pensamento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:22860 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
TÍTULO V  
CAPÍTULO III  
SEÇÃO II  
Art. 130. - Inciso XII  
Sugere-se a supressão do mencionado inciso XII: 
Justificativa: 
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Justifica-se a emenda em questão, uma vez que o Estado democrático, deve assegurar a 
concretização da proposta de democratização dos meios de comunicação de massa. Para tanto, 
imprescindível se faz a criação do Conselho Nacional de Comunicação, esse com competência “ad 
referendum” do Congresso Nacional, da outorga, renovação de concessão, autorização e permissão 
para canais de rádio e televisão.  
Esse Conselho deverá contar em sua composição com representantes da sociedade civil organizada.  
Parecer:   
   A Emenda em exame se refere a um dispositivo (inciso XII do art. 130), que confere ao Primeiro-
Ministro a competência de "conceder, autorizar, permitir ou renovar serviços de radiodifusão e de 
televisão", sugerindo seja suprimido, dada a necessidade de criação do Conselho Nacional de 
Comunicação, a quem seriam conferidas tais prerrogativas. No entanto, ao se examinar o artigo 293, 
verificar-se-á que as intenções do inciso XII do artigo 130 ali se representem, e mais, que o 
ato somente produzirá efeitos legais após manifestação do Congresso Nacional. Encontra-se, desse 
modo, amparada a pretensão da Emenda, mesmo porque o parágrafo 3o. do artigo prevê a  
criação do Conselho.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:22868 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do artigo 125, a seguinte  
redação, suprimindo-se o § 4o. e 5o. do mesmo  
artigo, o § 6o. do artigo 89; o inciso V do artigo  
115; o inciso I do artigo 118 e o artigo 128 e  
parágrafo único:  
"Art. 125 - ........................... 
§ 1o. - ................................. 
§ 2o. - ................................. 
§ 3o. - Se a Câmara Federal em 10 dias não  
eleger o Primeiro-Ministro, na hipótese prevista  
no inciso II do artigo anterior, será ele nomeado  
livremente pelo Presidente da República. 
Justificativa: 
A livre nomeação do Primeiro Ministro pela escolha pessoal do Presidente da República só será 
cabível, por esta emenda, se a Câmara se mostrar em três ocasiões, incapaz de aprovar um nome.  
Por esta proposta, suprimem-se os artigos 172, § 1°, § 2°, § 3°, § 4°, 173 e § único, 174 e § único e o 
inciso VII do art. 158, pois não vai haver o impasse do País ficar sem Primeiro Ministro, no caso da 
Câmara não proceder a escolha no prazo estabelecido.  
Precisamos garantir condições de funcionamento dos poderes, repelido a dissolução de uma casa 
Legislativa eleita democraticamente pela vontade do povo.  
Parecer:   
   A Emenda em exame, de autoria do Constituinte Nelson Wedekin, preocupa-se em não se dissolver 
"uma casa legislativa eleita democraticamente pela vontade do povo". Isso ocorrerá no caso de não 
eleição, em 48 horas, pela Câmara Federal, do Primeiro-Ministro para ocupar o cargo vago em 
decorrência da aprovação de moção de censura ou de negativa de moção de confiança. Sugere a 
Emenda que, nesse caso, o Chefe do Governo será nomeado livremente pelo Presidente da 
República. Trata-se de proposição preservadora da Câmara Federal, e nisso está  
seu grande mérito. No entanto, convém observar que a impossibilidade de se escolher esse nome se 
traduz em grave impasse não só para o andamento da máquina governamental, como também nas 
próprias relações Executivo-Legislativo. E isto necessita de ser sanado, a bem da Nação. Por outro 
lado, os §§ 3o. e 4o. do Substitutivo facultam ao Presidente da República a não dissolução da 
Câmara Federal, hipótese em que se vê atendida a pretensão básica da Emenda. Pela rejeição. 
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   EMENDA:22934 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Inciso II do Art. 77  
e Inciso XXIII do Art. 115, Por Serem Correlatos  
O inciso II do Art. 77 e inciso XXIII do Art.  
115, do Projeto de Constituição (Substitutivo do  
Relator), por serem correlatos, passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 77 - ........................... 
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra, e celebrar a paz, a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente,  
ressalvados os casos previstos em lei complementar;  
por ser correlato:  
Art. 115 - ............................. 
XXIII - permitir, com autorização do  
Congresso Nacional, ressalvados os casos previstos  
em lei complementar, que forças estrangeiras  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneçam temporariamente; 
Justificativa: 
Três dispositivos tratam do trânsito e permanência de forças estrangeiras em território nacional. O 
primeiro deles – Competência da União (IV – Art. 31) – ressalva os casos previstos em Lei 
Complementar, enquanto que os demais – Competência do Congresso Nacional e do Presidente da 
República (II- Art. 77 e XXIII – Art. 115) – não prescrevem os casos possíveis e as condições de 
autorização.  
Os dispositivos originais não guardam coerência entre si.  
É normal na comunidade das nações, em tempo de paz, o transito, ou mesmo a permanência 
temporária, de forças militares estrangeiras em território nacional, para a realização de exercícios 
militares conjuntos, visitas ou escalas operacionais (navios e aeronaves militares). 
No caso específico do Brasil, em face de sua extensa fronteira terrestre e marítima, pode-se 
considerar como um fato rotineiro o transito, e eventual a permanência temporária, de forças 
estrangeiras em território nacional, em tempo de paz, quer para realizar exercícios de interesse de 
nossas Forças Armadas, quer para receber apoio logístico nas escalas operacionais de suas 
unidades (navios e aeronaves militares), a nível de reciprocidade.  
Pode-se citar, como exemplo, a existência de determinados destacamentos militares de fronteira 
paraguaios e bolivianos, próximos aos nossos correspondentes, cujo acesso só é possível, e 
normalmente realizado, através de rodovias brasileiras, segundo autorização que segue trâmites 
simplificados e rotineiros.  
O mesmo, muitas vezes, ocorre com nossas aeronaves militares, que são obrigadas e se utilizarem 
de aeroportos estrangeiros, próximos da fronteira, no impedimento de pouso em nosso território por 
condições meteorológicas adversas.  
Lei Complementar estabelecerá os casos e as condições parar que o trânsito e a permanência de 
forças estrangeiras sejam permitidas ou não, simplificando os procedimentos de rotina e reservando 
os casos de guerra, entre outros, à autorização explícita e específica do Congresso Nacional.  
A Lei Complementar regulamentará também, a situação dos diversos níveis de comando por 
autoridade estrangeira e brasileira. 
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Quando ao crime de responsabilidade do Presidente da República, por seus atos que atentem contra 
a segurança do País, o Projeto-Substitutivo do Relator – em seu artigo 116 e 117 já estabelece as 
sanções e procedimentos. 
A presente emenda sistematiza os dispositivos, elimina conflitos, resguarda os interesses da 
segurança do País, define responsabilidades e simplifica procedimentos.   
Parecer:   
   A Emenda propõe alterações na redação do inciso II do art. 77 e do inciso XXIII do art. 115 que 
dispõe sobre o trânsito de forças estrangeiras pelo Território Nacional, afim de adequá-los ao que 
estabelece o inciso IV do art. 31.  
Com efeito, enquanto este último mencionado se refere aos casos previstos em lei complementar, os 
dois outros deixam de fazê-lo.  
A correção, portanto, procede e será levada na devida conta.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:23020 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Título V - Capítulo III - Seção II  
Art. 130 - Inciso XII  
Sugere-se a supressão do mencionado inciso XII 
Justificativa: 
Justifica-se a emenda em questão, uma vez que o Estado democrático, deve assegurar a 
concretização da proposta de democratização dos meios de comunicação de massa. Para tanto, 
imprescindível se faz a criação do Conselho Nacional de Comunicação, sendo de responsabilidade 
do mesmo, “ad referendum” do Congresso Nacional, a outorga, renovação de concessão, autorização 
e permissão para canais de rádio e televisão. Conselho esse o qual deverá contar com a participação 
em sua composição, de representantes da sociedade civil organizada.  
Parecer:   
   A Emenda em exame se refere a um dispositivo (inciso XII do art. 130), que confere ao Primeiro-
Ministro a competência de "conceder, autorizar, permitir ou renovar serviços de radiodifusão e de 
televisão", sugerindo seja suprimido, dada a necessidade de criação do Conselho Nacional de 
Comunicação, a quem seriam dadas tais prerrogativas. No entanto, ao se examinar o artigo 293, 
verificar-se-á que as intenções do inciso XII do artigo 130 ali se representem, e mais, o ato 
somente produzirá efeitos legais após manifestação do Congresso Nacional. Encontra-se, desse 
modo, amparada a pretensão da Emenda, mesmo porque o parágrafo 3o. do artigo prevê a criação 
do referido Conselho.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:23042 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Supressiva  
Suprimir o parágrafo único do art. 115. 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista que entendemos inoportuno para a atual realidade brasileira.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
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que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23044 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 item I do Art. 115 a seguinte  
expressão: "O Primeiro-Ministro e por proposta deste". 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista que entendemos inoportuno para a atual realidade brasileira.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23060 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Supressiva  
Suprima-se o item II do art. 115 a expressão:  
Os governadores de Territórios". 
Justificativa: 
Em outra emenda por nós apresentada, sugerimos o fim da discriminação, a que estão sujeitas as 
populações dos Territórios.  
Parecer:   
   A Emenda é ininteligível, pois não faz menção ao dispositivo que pretende alterar.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:23075 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Supressiva  
Suprima-se do item XX do Art. 115 a  
expressão, "ouvido o Conselho da República". 
Justificativa: 
Em outra emenda de nossa autoria, sugerimos a supressão do chamado “Conselho da República”.  
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Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23076 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Supressiva  
Suprima-se os itens IV e IX do Art. 115. 
Justificativa: 
Em outra emenda de nossa autoria sugerimos a retirada do texto constitucional do 4° poder chamado 
Conselho da República.  
Parecer:   
   Pelo artigo 115, itens IV e IX, compete ao Presidente da República convocar e presidir o Conselho 
da República e indicar dois de seus membros.  
Pela Emenda em estudo, são suprimidos os itens IV e IX do artigo 115. A proposição é correlata a 
outra do mesmo autor, que sugere a retirada do texto constitucional, do Conselho da República (arts 
118 e 119).  
Mantido o Conselho, está prejudicada a Emenda.  
Pela rejeição na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23077 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Supressiva  
Suprima-se do item XIX do art. 115, a  
expressão "por solicitação do Primeiro-Ministro e  
ouvido o conselho da República". 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista e ao conceito de Conselho da República, que em outras 
emendas por nós apresentadas sugerimos sua exclusão do texto constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:23099 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
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Texto:   
   Supressiva  
Suprima-se o art. 130. 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista que entendemos inoportuno para a atual realidade brasileira.  
Parecer:   
   O nobre constituinte pretende a supressão de dispositivo pertinente ao parlamentarismo, por ser 
contrário ao sistema de governo adotado no substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Embora compreenda e respeite o ponto de vista do ilustre constituinte, penso ser necessário ao País 
a adoção de um sistema que propicie maior estabilidade das instituições políticas, evitando crises 
graves que retardam o amadurecimento democrático do Brasil. O presidencialismo, por concentrar 
as decisões numa só pessoa não nos parece o melhor sistema.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23134 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- suprimir o item XII do artigo 130 do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição: 
Justificativa: 
A concessão ou renovação da concessão dos serviços de radiodifusão e televisão, por sua 
importância sobre a sociedade, e pelo controle da opinião pública, devem ser atribuições do 
Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A supressão sugerida, embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, não encontra apoio na 
Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23175 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- suprimir o inciso XXIV do artigo 115 do  
Substitutivo do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O dispositivo suprimido atribui ao Presidente da República competência para presidir o Conselho de 
Ministros.  
Pelo regime proposto, o Presidente da República tem suas funções delimitadas à chefia do Estado e 
de árbitro das instituições democráticas, afastado consequentemente das funções de Governo. Este, 
por sua vez, é composto pelo Primeiro Ministro e pelos demais Ministros de Estado (art. 121) sem a 
participação do Presidente da República. 
Para estabilidade político-institucional não é recomendável a participação, ainda que indireta, do 
Presidente da República no Governo, face a possibilidade de influir diretamente nas decisões de 
Governo.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
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alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23180 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
- dar ao inciso XIX do artigo 115 do  
Substitutivo do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
XIX - decretar, por solicitação do Primeiro  
Ministro e ouvido o Conselho da República, após  
autorização do Congresso Nacional, a intervenção  
federal, o estado de defesa e o estado de sítio. 
Justificativa: 
Segundo o disposto no artigo 77 inciso V, o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção 
federal só poderão ser decretados pelo Presidente da República após aprovação pelo Congresso 
Nacional.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23216 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Incluir no inciso I do artigo 130 do  
Substitutivo do Projeto de Constituição a  
expressão "com o auxílio dos Ministros de Estado",  
devendo o dispositivo ter a seguinte redação:  
I - exercer, com o auxílio dos Ministros de  
Estado, a direção superior da Administração Federal. 
Justificativa: 
A direção da administração pública federal não é privativa do Primeiro Ministro, embora seja o seu 
responsável maior. Como divide essa função com os Ministros de Estado, a emenda visa tornar o 
texto mais explícito.  
Parecer:   
   O acréscimo sugerido, embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, não é necessário, uma 
vez definida a competência de cada autoridade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23796 REJEITADA 
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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 da redação do Item XIX, do Artigo  
115 do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição a expressão: "por solicitação do  
Primeiro Ministro e". 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1° 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:23801 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 o Art. 129 e seus parágrafos,  
assim como o Art. 130, seus itens e parágrafos  
único, constantes da Seção II do Capítulo III, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1° 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:23804 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 o Parágrafo Único do Artigo 115,  
do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1° 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:23805 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao Item I do Art. 115 do Substitutivo  
do Relator ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 115 - ..................................  
..................................  
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado. 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1° 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:24164 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Dispositivo Emendado - Artigo 115  
Acrescente-se ao Art. 115 do Projeto de  
Constituição o seguinte inciso:  
Art. 115 - ..................................  
XXVI - decretar a mobilização das forças armadas. 
Justificativa: 
A nosso ver cabe somente ao Supremo Chefe das Forças Armadas a decretação de mobilizações e 
alerta em defesa do Território Nacional, que é o Presidente da República.  
Parecer:   
   A Emenda pretende incluir no rol de competência do Presidente da República a de decretar a 
mobilização das Forças Armadas.  
Embora louvável o objetivo, o acréscimo é desnecessário porque compreendido na competência 
maior de exercer o comando supremo das Forças Armadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24226 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 115  
Inclua-se no artigo 115 do Projeto de  
Constituição - Substitutivo do Relator - o inciso XXVI.  
Art. 115 - ..................................  
XXVI - exercer a direção da política da  
guerra e a escolha dos Comandantes-Chefes. 
Justificativa: 
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É absolutamente necessário que o Chefe de Estado caiba a direção política da guerra e a escolha 
dos comandantes-chefes.  
Aos militares deve caber tão somente a direção militar da guerra que é eminentemente técnica.  
O preceito está consagrado em nosso Direito Constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda visa a incluir disposição normativa, objetivando o aprimoramento do Substitutivo.  
Aprovada, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24549 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao  
Art. 130 - Compete ao Primeiro-Ministro:  
XX - Nomear e exonerar os Ministros que  
compõe o Conselho de Ministros. 
Justificativa: 
Ao Primeiro-Ministro cabe prover os cargos públicos federais. Assim também a ele cabe nomear ou 
exonerar os Ministros que compõem o Conselho de Ministros.  
Parecer:   
   O acréscimo sugerido, embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, contraria entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24609 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUPRIMA-SE O ITEM XXI DO ARTIGO 115. 
Justificativa: 
Em emenda à parte em que vimos insistindo, estamos propondo o fim das condecorações e 
distinções honoríficas, ressalvando-se apenas as concedidas por motivo de guerra externa, tal como 
estabeleceu a Constituição Republicana de 1891. As condenações oficiais tornaram-se motivo de 
utilização indevida de uma manifestação exterior de vaidade a que não está ausente o tráfico de 
influência da vaidade humana.  
Parecer:   
   A supressão, pura e simples, do disposto no item XXI do artigo 115 não faria desaparecer, como se 
pretende na Emenda, o costume de conferir condecorações e distinções honoríficas  
por parte do Poder Público. 
   
   EMENDA:24785 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Elimine-se o inciso VIII do art. 115. 
Justificativa: 
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Nenhuma concessão, por mais conciliatória que seja diante do Presidente da República, no sentido 
de diminuir-lhes as resistências contra o presidencialismo (atitude, aliás, muito estranha porque o 
atual Presidente foi escolhido pelo Colégio Eleitoral e, portanto, não tem compromissos de massas 
como seu antecessor João Goulart), nenhuma concessão com conciliação, repita-se, justifica correr o 
risco de um curso de colisão entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Ora, a última experiência 
parlamentarista (a republicana de 1961) desmoronou basicamente pela possibilidade do Presidente 
Goulart dispor desse tipo de instrumento.  
O parlamentarismo é, por definição, o governo representativo do povo através do parlamento, até 
mesmo num eufemismo. Se o Presidente da República interfere no processo legislativo, embora 
sujeito à insistência vencedora do parlamento ao confirmar uma lei vetada, recria-se uma tensão 
superada. Portanto o Presidente da República não pode ter poder de veto.  
Parecer:   
   Não acreditamos que o disposto no inciso VIII do artigo 115 do substitutivo possua caráter 
conciliatório, como afirma o Deputado Cunha Bueno, autor da Emenda em exame. Trata-se 
de prerrogativa necessária, tendo em vista interesses superiores que possam estar envolvidos nos 
projetos de lei. É, sem dúvida, um instrumento de defesa do Executivo, que será 
forçosamente examinado pelo Legislativo, quando da análise do veto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24786 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão "Conselho da  
República" por "Conselho de Estado" nos incisos  
IX, XIX e XX do art. 115, inciso XVI do art. 130 e  
em todos os artigos 118 e 119. 
Justificativa: 
A expressão Conselho de Estado é usada por todas repúblicas parlamentaristas, onde ele existe á 
maneira da França. E no Brasil o termo tem raízes históricas: foi usado no tempo do parlamentarismo 
monárquico e dele há grandes recordações políticas de extraordinários homens de Estado. Será uma 
condigna emulação, para a própria República, retomar neste ponto a tradição. A recordação desta 
herança poderá significar mais um nobre desafio às novas responsabilidades que ressurgem.  
Parecer:   
   A presente Emenda, de autoria do Deputado Cunha Bueno, propõe a substituição da expressão 
Conselho da República por Conselho de Estado, por razões históricas. Por acreditarmos que o 
Conselho da República reforça a ideia republicana, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:24787 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se um inciso ao art. 115 quanto às  
atribuições do Presidente da República:  
"nomear os Ministros da Marinha, Exército,  
Aeronáutica, Serviço Nacional de Informações e  
Estado-Maior das Forças Armadas". 
Justificativa: 
O art. 109 declara que “O Presidente da República é o Chefe de Estado e Comandante Supremo das 
Forças Armadas”. Isto se reduziria a uma mera frase se, dentro da tradição brasileira, ele não 
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dispusesse do poder de comando do direito. Já o Parecer Egídio Ferreira Lima admitia que o 
Presidente da República provesse os postos de oficiais generais e nomeasse seus comandantes. 
Mesmo sem ir tão longe, os hábitos e costumes brasileiros de comando direto exigem, no mínimo, a 
capacidade presidencial de nomeação dos ministros de pastas militares. Ademais, a dependência 
destes cargos em relação as flutuações no cargo de Primeiro Ministro levaria a generalização da 
instabilidade ao carne mesmo do poder, com ainda piores repercussões no seu equilíbrio geral. O 
Presidente da República, eleito pelo voto direito como se prevê no projeto Bernardo Cabral e com 
mandato fixo, assim consumiria seu papel de equilibrador do sistema.  
Parecer:   
   A Emenda em exame, de autoria do Deputado Cunha Bueno, confere competência ao Presidente 
da República de nomear os Ministros Militares e o do Serviço Nacional de Informações.  
Por não refletir o pensamento da Comissão de Sistematização, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:25027 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (supressiva)  
TÍTULO V - CAPÍTULO II - SEÇÃO II  
Suprima-se, no inciso XXIV do art. 115, a  
expressão "quando presente". 
Justificativa: 
O difícil será presidir quando ausente! 
Lógica, a supressão. 
Parecer:   
   A ressalva "quando presente" indica que não é atribuição precípua do Presidente da República 
presidir o Conselho de Ministros, daí a necessidade dessa menção de deferência à autoridade 
máxima do Executivo. 
   
   EMENDA:25036 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Façam-se as seguintes alterações:  
"Art. 115 - .................  
I - Nomear os Ministros de Estado e exonerá-  
los, coletiva ou individualmente, conforme moção  
reprobatória do Congresso Nacional, de iniciativa  
de qualquer uma de suas Casas, apresentada seis  
meses após a data da respectiva posse.  
Suprimam-se, em consequência, quaisquer  
referencias relativas ao Sistema Parlamentarista  
constantes do Projeto. 
Justificativa: 
A adoção precipitada do sistema parlamentarista, em momento de transição política, cria, para os 
próximos anos, o período permanente de instabilidade, o que corresponderia a (ilegível)... litígios 
entre o Legislativo e o executivo. 
A excessiva concentração de competência e a consequente centralização do poder – faz com que o 
sistema presidencialista fique sempre exposto a todo tipo de ataque. O atual sistema político 
brasileiro precisa apenas de mais tempo para solidificar-se, o que não seria de se recomendar com a 
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adoção de um novo sistema de governo. Acrescente-se, ainda que o Brasil não possui tradição 
histórica que garanta o sucesso do sistema parlamentarista. Tivemos, no século XIX um arremedo de 
parlamentarismo, em função da situação anômala que caracterizou o período de D. Pedro II. 
Posteriormente, uma tentativa de adoção do parlamentarismo malogrou a vista de razões bem 
conhecidas. Naquele período, o parlamentarismo impôs como um expediente, a fim de garantir a 
intangibilidade constitucional, que assegurava ao Vice-Presidente o direito de suceder o Presidente. 
O Vice-Presidente, indesejado, ascendeu, assim a posição de Presidente, adotado, um artificioso 
parlamentarismo. O sistema parlamentarista (ilegível)..., portanto, da formação cultural e política do 
povo brasileiro. Foi, sim, um improviso para superar uma grave crise. Hoje, podemos encarar o fato 
como um casuísmo para a época.  
Não estávamos – como não estamos – preparados para o sistema parlamentarista, sobretudo por nos 
faltar tradição Impõe-se observar que os países que adotaram o sistema parlamentar (ilegível)... na 
atualidade, os países que optaram pelo sistema presidencialista-parlamentarista. França, Portugal e 
Itália, países que foram monárquicos, conheceram a figura do governo paralelo. O próprio exemplo 
francês de parlamentarismo deixa dúvidas, uma vez que já se observa o modelo naufragar, na atual 
conjuntura. Não se observa a harmoniosa necessária entre o Presidente da República Francesa e o 
seu Primeiro–Ministro, fato que representa permanente ameaça á estabilidade do governo. No caso 
francês ainda, vemos o Presidente da República não lograr a maioria na Assembleia Nacional, ao 
contrário do Primeiro-Ministro, que a tem e lidera o partido governista. O Presidente pode a qualquer 
momento, exonerar o Primeiro-Ministro, mas, não poderia governar por não deter a maioria 
parlamentar. Os políticos franceses estão fortemente presos á sua doutrina partidária, e assim, 
dificilmente mudariam de posição. 
No Brasil, só com uma transformação da mentalidade política é que se poderia pensar em adotar o 
parlamentarismo. Teríamos (ilegível)... chefe de Estado a um chefe de Governo. É preciso, no 
entanto, fortalecer o Poder Legislativo, restabelecendo-lhe as tradicionais prerrogativas. A imagem do 
político brasileiro vem sofrendo desgaste junto ao eleitorado sendo a sua recuperação trabalho de 
longo prazo, de modo a restabelecer-lhe os créditos perante a opinião pública. A própria indefinição 
pela escolha partidária demonstra por si só a fragilidade do sistema e a instabilidade (ilegível).. 
O presidencialismo brasileiro passou por bons e maus momentos. Viveu, contudo, episódios que 
depõem em favor do sistema. E é até provável que se possa debitar menos ao sistema do que a 
governantes, as deficiências do presidencialismo. O sistema não é perfeito, como em muitas ocasiões 
assim o demonstrou, embora as falhas hajam se apesentado muito mais por incapacidade de seus 
dirigentes ocasionais. Os defeitos são, portanto, humanos e individualizados nos seus dirigentes 
ocasionais. Os defeitos são, portanto, humanos e individualizados nos seus executores, nunca 
debitáveis ao próprio sistema político.  
Não é necessário, pois, no momento, experimentar o parlamentarismo. Melhor seria promover a 
depuração do presidencialismo, dando à democracia o verdadeiro sentido que deve ter na nova 
Constituição, assegurando os princípios fundamentais que garantam os direitos humanos, a par de 
um Estado forte que saiba respeitá-los.  
Parecer:   
   A Emenda pretende restabelecer o sistema presidencialista de governo, por entendê-lo o que 
melhor se coaduna com a realidade histórico-político cultural brasileira, e, portanto, promove as 
modificações necessárias no texto do Substitutivo do Relator.  
Ainda que coerente em seu objetivo, a Emenda deve ser rejeitada por não reproduzir o entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:25542 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÂO  
Ao Projeto de Constituição, dê-se ao Inciso  
XXIII do Art. 115, referente às atribuições do  
Presidente da República, a seguinte redação:  
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"XIII - permitir, em tempo de paz, que forças  
estrangeiras amigas transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente." 
Justificativa: 
É normal na comunidade das nações, em tempo de paz, o trânsito, ou mesmo a permanência 
temporária, de forças militares estrangeiras em território nacional, para a realização de exercícios 
militares conjuntos, visitas ou escalas operacionais (navios e aeronaves militares).  
O caso específico do Brasil, face á sua extensa fronteira terrestre e litoral de valor considerável no 
contexto geoestratégico do Atlântico Sul, pode-se considerar como um fato rotineiro, em tempo de 
paz, o trânsito ou a eventual permanência temporária de forças estrangeiras amigas em território 
nacional, quer para realizar exercícios de interesse de nossas Forças Armadas, quer para receber 
apoio logístico nas escalas operacionais de suas unidades (navios e aeronaves militares), a nível de 
reciprocidade. 
Pode-se citar, como exemplo, a existência de determinados estabelecimentos militares paraguaios, 
próximos á nossa fronteira, cujo acesso por forças militares paraguaias é normalmente realizado 
através de rodovias brasileiras, em território nacional, com autorização brasileira.  
Assim, em tempo de paz, não é adequado submeter-se á autorização do Congresso Nacional, toda 
vez que se tornar necessária, a concessão de permissão para que forças estrangeiras amigas, 
venham a efetuar trânsito ou permanência temporária em território nacional.  
O termo “forças estrangeiras amigas” é mais abrangente e flexível do que “forças estrangeiras 
aliadas”, que pressupõe a celebração prévia de um Acordo Militar ou Tratado formal. 
A enfatização da necessidade de que as forças estrangeiras em território nacional permaneçam sob o 
comando de autoridade brasileira, não é adequada ao texto constitucional, sendo mais próprio que a 
matéria esteja contida e perfeitamente regulamentada, no que diz respeito aos diversos níveis de 
comando, em outro ato legal de nível inferior.  
Em tempo de guerra, após a devida compatibilização, o Art. 77, inciso II, preverá a competência  
exclusiva do Congresso Nacional, para autorizar o Presidente da República a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.  
Parecer:   
   Tem em vista a Emenda eliminar a necessidade da autorização do Congresso Nacional para que, 
em tempo de paz, possa o Presidente da República autorizar que forças estrangeiras aliadas, que a 
emenda refere como "amigas", transitem pelo território nacional ou nele permaneçam 
temporariamente.  
A aceitação da presente Emenda conflitaria com o disposto no art. 77, II, que prevê a necessidade da 
autorização do Congresso Nacional para que o Presidente da República possa autorizar o trânsito ou 
a permanência das forças estrangeiras no território nacional tanto em tempo de paz quanto em 
tempo de guerra. A existência deste último dispositivo com aquele que adviria da aprovação da 
Emenda causaria perplexidade e dúvida sobre a necessidade ou não da autorização em causa.  
Por esta razão somos contrário à aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:25591 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Adite-se, no final do inciso III do artigo  
115 do Projeto de Constituição, a expressão  
"mediante aprovação pelo Senado da República". 
Justificativa: 
A presente emenda visa aclarar a competência do Presidente da República, no que pertine à 
nomeação dos juízes dos Tribunais Federais e do Procurador-Geral da União.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orientação adotada pela Comissão de 
Sistematização. 
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   EMENDA:25939 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   SEÇÃO II  
DO PRIMEIRO MINISTRO  
EMENDA MODIFICATIVA  
Texto Modificado: Artigo 130 - Compete ao Primeiro Ministro:  
VI - enviar ao Congresso Nacional, no prazo  
estabelecido em lei complementar, o plano  
plurianual de investimentos, o projeto de lei de  
diretrizes orçamentárias e as propostas do  
orçamento, previstos nesta Constituição;  
Acrescentar a expressão "no prazo  
estabelecido em lei complementar". 
Justificativa: 
Na forma em que está redigida, trará dificuldade ao Congresso Nacional, para apreciação e remessa 
ao Executivo, para à sanção.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame visa a estabelecer a obrigatoriedade de a lei complementar fixar prazo para o 
envio ao Congresso Nacional, do plano plurianual de investimentos, do projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e das propostas dos orçamentos previstos.  
Embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, o acréscimo sugerido, parece-me desnecessário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25973 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do inciso XV do artigo  
115 do Projeto de Constituição, para a seguinte:  
"Art. 115 - ..........................  
XV - celebrar a paz, quando autorizado, ou ad  
referendum do Congresso Nacional, quando não  
estiver reunido". 
Justificativa: 
A presente emenda não modifica o conteúdo do dispositivo sob enfoque. Visa somente, a meu sentir, 
dar-lhe melhor redação.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:25977 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do inciso XII do  
artigo 115 do Projeto de Constituição, para o seguinte:  
"Art. 115 - ....................  
XII - Celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, submetendo-os à deliberação do Congresso Nacional". 
Justificativa: 
A presente emenda não modifica o conteúdo do dispositivo sob enfoque. Visa somente, a meu sentir, 
dar-lhe melhor redação.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:25985 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se, no inciso III do artigo 130 do  
Projeto de Constituição, a expressão "os Ministros  
de Estado" por "os membros do Conselho de Ministros". 
Justificativa: 
A emenda visa somente estabelecer sintonia com o restante do Título de que se trata.  
Parecer:   
   O Constituinte José Dutra, autor desta Emenda, propõe que a expressão "os Ministros de Estado" 
constante do inciso III do artigo 130 seja substituída por "os Membros do Conselho de Ministros". 
Como o Primeiro-Ministro é também Membro do Conselho de Ministros, desaconselhamos o 
acolhimento da Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26270 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O Parágrafo Único ao art. 130 - Seção II - do  
Primeiro-Ministro, passa a ter a seguinte redação:  
"O Primeiro-Ministro deverá comparecer  
anualmente ao Congresso Nacional, ou sempre que  
for convocado, para apresentar relatório sobre a  
execução do programa de governo ou expor assunto  
de relevância para o País." 
Justificativa: 
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Entendemos que, se o Primeiro-Ministro tiver que comparecer mensalmente ao Congresso Nacional 
para apresentar relatório sobre a execução de seu governo, ele não governará, pois terá que se 
dedicar, apenas, a fazer relatórios.  
Poderá haver, outrossim, razões bastantes para o Congresso Nacional o convocar eventualmente 
para fazer exposições sobre assentos de natureza relevante para a nação.  
Parecer:   
   A modificação sugerida não merece ser acolhida, porque não traduz o pensamento predominante 
na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26293 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do artigo 179, a seguinte  
redação, suprimindo-se o disposto no artigo 83,  
inciso III, letra "e" bem como a parte do artigo  
115, inciso II, referente ao Procurador-Geral da República:  
Artigo 179 - .......................... 
§ 1o. - Cada Ministério Público elegerá o seu  
Procurador-Geral, na forma da lei, dentre  
integrantes da carreira, para mandato de dois  
anos, permitindo-se uma recondução. 
Justificativa: 
A escolha do Procurador-Geral exclusivamente pelo Ministério Público visa a evitar 
comprometimentos políticos daquele que dirige a Instituição quando da sua investidura no cargo.  
Muito mais importante do que diluir essa escolha, com a participação de outros agentes políticos, é 
garantir a vigilância da execução do seu mandato, o que se propõe em emenda em separado, e que 
será efetivado pelo Poder legislativo, através de sua própria iniciativa, de iniciativa do chefe do 
Executivo ou de órgão colegiado do próprio Ministério Público.  
A experiência tem demonstrado que a disputa que o cargo por parte dos que figuram em lista tríplices 
gera inevitáveis compromissos e desde o seu nascedouro, a investidura é comprometida.  
Maior independência se garante, permitindo-se que a instituição assuma a responsabilidade da 
escolha, de forma independente, e que se garanta a vigilância do mandato.  
Parecer:   
   Improcedente.  
A redação sugerida suprime a "lista tríplice" na escolha dos Procuradores-Gerais.  
As razões da justificação são respeitáveis, mas não convincentes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26850 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SEÇÃO II  
DO PRIMEIRO MINISTRO  
EMENDA MODIFICATIVA  
Texto modificado: Art. 130 - Compete ao Primeiro Ministro:  
VI - enviar ao Congresso Nacional, no prazo  
estabelecido em lei complementar, o plano  
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plurianual de investimentos, o projeto de lei de  
diretrizes orçamentárias e as propostas do  
orçamento, previstos nesta Constituição;  
Acrescentar a expressão "no prazo  
estabelecido em lei complementar". 
Justificativa: 
Na forma em que está redigida, trará dificuldades ao Congresso Nacional, para apreciação e remessa 
ao Executivo, para à sanção.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame visa a estabelecer a obrigatoriedade de a lei complementar fixar prazo para o 
envio ao Congresso Nacional, do plano plurianual de investimentos, do projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e das propostas dos orçamentos previstos.  
Embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, o acréscimo sugerido, parece-me desnecessário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26892 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso II, do art. 115, da  
seção II, do Capítulo II, Título V, a expressão "o  
Procurador-Geral da República". 
Justificativa: 
A Supressão da expressão “o Procurador-Geral da República”, mantida no inciso II, do artigo 115, é 
tão somente para adequar a emenda ao parágrafo 1° do artigo 179, que assegura ao Procurador 
Geral maior participação na vida pública.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:26907 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Capítulo II  
Do Poder Executivo  
Seção I  
Do Presidente da República  
[...] 
Seção II  
Das Atribuições do Presidente da República  
Art. 115. Compete ao Presidente da  
República, na forma e nos limites da Constituição:  
I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e,  
por proposta deste, os Ministros de Estado;  
II - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais  
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Superiores, os chefes de Missão diplomática de  
caráter permanente, os Governadores de  
Territórios, o Procurador-Geral da República, o  
Presidente e os Diretores do Banco Central;  
III - nomear os juízes dos Tribunais Federais  
e o Procurador-Geral da União;  
IV - convocar extraordinariamente o Congresso Nacional;  
V - dissolver, ouvido o Conselho da República  
e nos casos previstos na Constituição, a Câmara  
dos Deputados e convocar eleições extraordinárias;  
VI - iniciar o processo legislativo conforme  
previsto na Constituição;  
VII - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  
VIII - vetar projeto de lei, parcial ou  
totalmente, ou solicitar a sua reconsideração ao  
Congresso Nacional;  
IV - convocar e presidir o Conselho da  
República e indicar dois de seus membros;  
X - manter relações com os estados  
estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;  
XI - convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional;  
XII - Celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, com o referendo do Congresso Nacional;  
XIII - declarar guerra, no caso de agressão  
estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou  
referendado por ele, quando ocorrida no intervalo  
das sessões legislativas, e, nas mesmas condições,  
decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;  
XIV - celebrar a paz, com autorização ou  
referendo do Congresso Nacional;  
XV - permitir, com autorização do Congresso  
Nacional, que forças estrangeiras aliadas  
transitem pelo território nacional ou por motivo  
de guerra, nele permaneçam temporariamente, sempre  
sob o comando de autoridade brasileira;  
XVI - exercer o comando supremo das Forças  
Armadas, nomear seus comandantes e prover os  
postos de oficiais-generais;  
XVII - autorizar brasileiro a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XVIII - proferir mensagem perante o Congresso  
Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa;  
XIX - enviar mensagem ao Congresso Nacional,  
ou a qualquer de suas Casa;  
XX - decretar, por solicitação do Primeiro-  
Ministro e ouvido o Conselho da República, a  
intervenção federal, o estado de defesa e o estado  
de sítio, submetendo a decisão ao Congresso Nacional;  
XXI - determinar, ouvido o Conselho da  
República, a realização de referendo sobre  
proposta de emenda constitucional e projeto de lei  
que visem a alterar a estrutura ou o equilíbrio dos Poderes;  
XXII - conferir condecorações e distinções honoríficas;  
XXIII - conceder indulto ou graça;  
XXIV - exercer outras atribuições previstas na Constituição.  
§ único - O Presidente da República poderá,  
excepcionalmente, e com prévia autorização do  
Conselho da República, exonerar o Primeiro-  
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Ministro, comunicando, de imediato, em mensagem ao  
Congresso Nacional, as razões de sua decisão e a  
nomeação do novo titular, observado o disposto no art. 121.  
[...] 
Art. 130 - Compete ao Primeiro-Ministro:  
I - exercer a direção superior da  
administração federal;  
II - elaborar o programa de governo e  
submetê-lo à aprovação da Câmara dos Deputados;  
III - indicar, para a nomeação pelo  
Presidente da República, os Ministros de Estado e  
solicitar sua exoneração;  
IV - promover a unidade da ação  
governamental, elaborar planos e programas  
nacionais e regionais de desenvolvimento,  
submetendo-os ao Congresso Nacional;  
V - expedir decretos e regulamentos para fiel  
execução das leis;  
VI - enviar ao Congresso Nacional o plano  
plurianual de investimentos, o projeto da lei de  
diretrizes orçamentárias e as propostas dos  
orçamentos, previstos nesta Constituição;  
VII - prestar contas, anualmente, ao  
Congresso Nacional até sessenta dias após a  
abertura da sessão legislativa;  
VIII - dispor sobre a organização e o  
funcionamento da administração federal, na forma da lei;  
IX - iniciar o processo legislativo, na forma e  
nos casos previstos nesta Constituição,  
X - acompanhar os projetos de lei em  
tramitação no Congresso Nacional, com a  
colaboração dos Ministros de Estado;  
XI - prover e extinguir os cargos públicos  
federais, na forma da lei;  
XII - conceder, autorização, permitir ou  
renovar serviços de radiodifusão e de televisão;  
XIII - convocar e presidir o Conselho de Ministros;  
XIV - comparecer a qualquer das Casas do  
Congresso Nacional ou às suas comissões, quando  
convocando, ou requerer data para seu comparecimento;  
XV - acumular, eventualmente, qualquer Ministério;  
XVI - integrar o Conselho da República e o  
Conselho da Defesa Nacional;  
XVII - enviar mensagem ao Congresso Nacional  
ou a qualquer de suas Casas;  
XVIII - firmar acordos, empréstimos e  
obrigações externas, com autorização prévia do  
Senado Federal;  
XIX - exercer outras atribuições previstas na  
Constituição ou que lhe forem delegadas pelo  
Presidente da República;  
§ único. - O Primeiro-Ministro deverá  
comparecer mensalmente ao Congresso Nacional para  
apresentar relatório sobre a execução do programa  
de governo ou expor assunto de relevância para o País.  
[...] 
Justificativa: 
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I – A Emenda, que tenho a honra de subscrever, resulta de vários entendimentos de que 
participaram, entre outros, os Senadores José Fogaça e Fernando Henrique Cardoso e os Deputados 
Egídio Ferreira Lima, Pimenta da Veiga, Ibsen Pinheiro e Antônio Carlos Konder Reis, ainda que 
excepcionalmente tenha havido opiniões divergentes. O esforço despendido terá sido proveitoso se o 
resultado contribuir, de alguma sorte, para que a Assembleia Nacional Constitucional assegure ao 
país um Sistema de Governo, capaz de pôr termo à sucessão de crises que marcam nossa 
tormentosa histórica republicana. A hora é de desprendimento e compreensão, e ninguém mais que o 
ilustre Presidente José Sarney o tem afirmado reiteradamente. A Emenda, capaz de promover a paz 
e o desenvolvimento do País, haverá de resultar de um equilibro entre o Chefe de Estado, a ser eleito 
pelo voto direto no próximo pleito eleitoral, e o Congresso Nacional, em especial a Câmara dos 
Deputados, integrada pelos representantes do povo.  
II- O Conselho de Defesa Nacional é mantido, com a exclusão do Ministro do Planejamento dentre os 
que compõem, mas transladado para o Título próprio, o V, que trata “Da Defesa do Estado e das 
Instituições Democráticas”. 
III – Não foi possível, aos que estudaram a presente Emenda, examinar conclusivamente as 
Disposições Transitórias, dada a inevitável dispersão (ilegível) pelos diversos compromissos políticos 
e partidários. Creio que não abuso da confiança recebida ao reproduzir por minha iniciativa e 
reponsabilidade, com pequena alteração, os arts. 111 e 115 do Substitutivo da Comissão de 
Organização de Poderes e Sistemas de Governo, de que foi relator o eminente Deputado Egídio 
Ferreira Lima.  
IV – Tantos e tão eruditos têm sido, e continuarão sendo, os debates e as divergências entre 
parlamentaristas, e presidencialistas, que seria alongar demasiado esta justificação no demonstrar a 
conveniência e a oportunidade de ser adotado o primeiro daqueles Sistemas, sem as deficiências que 
caracterizam, pelas circunstâncias conhecidas, o Ato Adicional de 1961, e que, se revisto nos dias de 
tranquilidade política, que não faltaram, não teria antecipado o fim do mandato do então Presidente 
da República.  
Aos políticos cabe resolver os problemas políticos. E nenhum é mais grave e mais urgente do que a 
da substituição do presidencialismo imperial pela conjugação harmônica dos Poderes Executivo e 
Legislativo.  
Foi essa preocupação que presidiu a elaboração da presente Emenda. Deus permita que assim seja 
entendida a aceita por todos.  
Parecer:   
   A Emenda, subscrita pelo ilustre Senador Nelson Carneiro, representa o resultado de 
entendimentos havidos entre diversos Constituintes.  
Afirma, o Autor, em sua justificação:  
"...O esforço despendido terá sido proveitoso se o resultado contribuir, de alguma sorte, para que a 
Assembléia Nacional Constituinte assegure ao País um Sistema de Governo capaz de pôr termo à 
sucessão de crises que marcam nossa tormentosa história republicana. A hora é de desprendimento 
e compreensão, e ninguém mais que o ilustre Presidente José Sarney o tem afirmado 
reiteradamente. A Emenda, capaz de promover a paz e o desenvolvimento do País, haverá de 
resultar de um equilíbrio entre o Chefe de Estado, a ser eleito pelo voto direto no próximo pleito 
eleitoral, e o Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados, integrada pelos 
representantes do povo.  
Aos políticos cabe resolver os problemas políticos. E nenhum é mais grave e mais urgente do que o 
da substituição do presidencialismo imperial pela conjugação harmônica dos Poderes Executivo e 
Legislativo.  
Pretende, por conseguinte, a presente Emenda, aperfeiçoar o sistema parlamentarista de governo, 
implantado pelo Substitutivo.  
Com esse objetivo, amplia os prazos previstos para as eleições presidenciais. Suprime a previsão de 
início do mandato do Presidente da República em 1º de janeiro. Prevê que na hipótese de vacância o 
eleito começará novo mandato. E estabelece, ainda, que o Presidente da República poderá 
"excepcionalmente e com prévia autorização do Conselho da República, exonerar o Primeiro-Ministro, 
comunicando, de imediato, em mensagem ao Congresso Nacional, as razões de sua decisão e 
a nomeação do novo titular".  
No que diz respeito aos crimes de responsabilidade cometidos pelo Presidente da República, inova 
ao afirmar que "se, decorridos o prazo de sessenta dias, o julgamento não estiver concluído, será 
arquivado o processo".  
No tocante à competência do Conselho da República, esta é ampliada para os casos de estado de 
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defesa e estado de sítio. E, no pertinente ao Conselho de Defesa Nacional, promove o seu 
deslocamento para o Título V, que trata "Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas", 
suprimindo a referência ao Ministro do Planejamento.  
Já no que se refere à formação do Governo, a Emenda "sub examine" altera substancialmente a 
sistemática criada pelo Substitutivo.  
Dessarte, estabelece que o Primeiro-Ministro será nomeado pelo Presidente da República, após 
consulta ao Partido ou à coligação de Partidos que formam a maioria da Câmara dos Deputados. 
Este, com os demais integrantes do Conselho de Ministros, deve apresentar o seu Programa de 
Governo, o qual será debatido pela Câmara dos Deputados, podendo ser rejeitado mediante a 
iniciativa de um quinto de seus membros e o voto da maioria absoluta. Rejeitado o Programa de 
Governo o Presidente da República, em cinco dias, nomeará novo Primeiro-Ministro, após consulta 
ao Parlamento. Em havendo a segunda rejeição consecutiva ao Programa de Governo, a Câmara 
dos Deputados deverá eleger o Primeiro-Ministro, por maioria absoluta, e em prazo não superior a 
dez dias. O Primeiro-Ministro eleito, juntamente com os demais integrantes do Conselho de Ministros, 
apenas dará notícia à Câmara do seu Programa de Governo. Porém, se a Câmara dos Deputados 
não conseguir eleger o Chefe de Governo o Presidente da República, ouvido o Conselho da 
República, poderá dissolvê-la, convocando eleições extraordinárias.  
Analisando-se a sistemática de formação do Governo, criada pela Emenda, constata-se que esta 
inova no que diz respeito, especialmente, à dissolução da Câmara, após a rejeição, por duas vezes 
consecutivas, do Programa de Governo e a descaracterização da apresentação do Programa de 
Governo como solicitação de voto de confiança. Por outro lado, a Emenda cria três hipóteses distintas 
de destituição do Governo pela Câmara: a rejeição do Programa de Governo - para a qual exige o 
mesmo número de Parlamentares, para sua iniciativa, e o mesmo "quórum" da moção de censura; a 
aprovação de moção de censura; e a rejeição de voto de confiança, a qual, por falta de previsão 
expressa no sentido contrário, dar-se-á pelo "quórum" de maioria simples.  
A Emenda tenta suprir lacuna existente no Substitutivo ao prever que em caso de morte, renúncia ou 
impedimento do Primeiro-Ministro ocupará o cargo, até a posse do novo Governo, o Ministro da 
Justiça. Porém, deixou a descoberto, ainda, a hipótese de afastamento do Primeiro-Ministro do 
exercício da Chefia de Governo, por força de dissolução da Câmara dos Deputados, para, como 
candidato, concorrer às eleições. Entendemos que essa hipótese não está de todo compreendida 
no caso de substituição pelo Ministro da Justiça, pois este pode ser Deputado e, também, querer 
concorrer às eleições.  
A final, sob o título de "Disposições Transitórias" a Emenda propõe que as disposições referentes ao 
Sistema de Governo vigorarão na data de promulgação da Constituição (a supressão dessa norma 
surtiria o mesmo efeito pretendido pelo Autor), cria uma Comissão de Transição com o objetivo de 
propor ao Congresso Nacional e ao Presidente da República as medidas legislativas e administrativas 
necessárias à organização institucional estabelecida na Constituição, prevê que os Estados adotarão 
o sistema parlamentarista de Governo após o término dos atuais mandatos de Governador e 
estabelece que a eleição para a Presidência da República dar-se-á em 15 de novembro de 1990.  
Coerente na exposição da matéria, a Emenda deve ser aprovada, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26948 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Artigo 115, item VIII.  
- O item VIII do artigo 115 do Substitutivo  
ao Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
VIII - Vetar projeto de lei, parcial ou  
totalmente, ou solicitar a sua consideração ao  
Congresso Nacional, não sendo permitido vetar  
palavras ou expressões, isoladamente. 
Justificativa: 
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O nosso ponto de vista em relação à ideia que aditamos, objetiva evitar um sentido ambíguo ou em 
desacordo com a ideia original do projeto de lei. Entendemos que as palavras, bem como as 
expressões, têm um significado isoladamente considerados. Porém, quando colocamos de forma 
dinâmica dentro de uma oração ou período, além do seu significado, assumem certas conotações 
exigidas pela ideia principal. Assim, via de regra retirando-se, por meio de veto palavras ou 
expressões, de forma isolada, do corpo de um dispositivo de um projeto de lei, corre-se o risco de 
mutilar-se o pensamento do seu autor. A “mens legis” fica deformada. O conteúdo em que se 
substancia aquela ideia central torna-se impreciso ou ambíguo. 
A figura da “Reconsideração ao Congresso Nacional” criada no âmbito da Subcomissão que estudou 
o assunto, traz um argumento a mais para dar sustação a nossa emenda. Entendemos que, além de 
fortalecer nossa ideia do ponto de vista semântico, robustece-a no aspecto fático.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:27536 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO XXIV DO ART. 115  
Suprima-se o inciso XXIV do Art. 115 do Substitutivo 
Justificativa: 
Consideramos desnecessário constar do texto constitucional um artigo com essa formulação. Além 
disso, na nossa opinião, as reuniões do Conselho de Ministros devem ser prioritariamente presididas 
pelo Primeiro-Ministro que é, de fato, o Chefe do Governo. Mesmo quando o Presidente da República 
a elas estiver presente.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:27537 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO XXIII, ART. 115  
Suprimir a expressão"... transitem pelo  
Território Nacional", constante do inciso XXIII do  
Art. 115 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Não julgamos conveniente que o texto constitucional permita o trânsito de forças estrangeiras pelo 
território nacional, de forma tão ampla e irrestrita como a contida no Projeto de Constituição. Evitar a 
presença de tropas estrangeiras no território brasileiro é, também, uma forma de defender a 
soberania nacional.  
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Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:27568 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Inciso XVI, Art. 115  
Inclua-se no final do texto do inciso XVI do  
Art. 115 do Projeto de Constituição, a  
expressão"... após a aprovação dos nomes pelo  
Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Como forma de fortalecer os poderes do Congresso Nacional, julgamos ser conveniente que o 
Congresso passe, também, a aprovar os nomes indicados pelo Presidente da República para ocupar 
os postos de oficiais-generais das Forças Armadas. Essa é a medida democrática, que fortalece o 
Congresso e coloca as Forças Armadas sob o controle direto da sociedade brasileira, evitando que 
elas se transformem num super-poder paralelo.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:27569 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Inciso XII, Art. 115  
Substitua-se a expressão "... referendado  
pelo Congresso Nacional", constante do inciso XII  
do Art. 115 do Projeto de Constituição, pela  
expressão" após a aprovação pelo Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Julgamos mais apropriado que a celebração de tratados, convenções, empréstimos e obrigações 
externas firmados pelo Presidente da República só o sejam após a aprovação dos mesmos pelo 
Congresso Nacional e não apenas “ad referendum” do Congresso, como forma de evitar que seus 
efeitos comecem a surtir antes da manifestação oficial do Congresso.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:27570 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Inciso II, art. 115  
Suprima-se a expressão "... pelo Senado da  
República", constante do inciso II do Art. 115 do  
Projeto de Constituição, pela expressão"... pelo  
Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Num regime parlamentarista, como o que se pretende instituir no Brasil, é preciso fortalecer o 
Congresso Nacional. Portanto não faz sentido dar-se poderes exclusivos ao Senado Federal que, no 
nosso entendimento, deve, inclusive, ser extinto. Daí a emenda proposta.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:27573 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Inciso IV, Art. 91  
Suprima-se o inciso IV do art. 91 da Seção  
VIII do Capítulo I do Título V, bem como o Art.  
130 do Projeto. 
Justificativa: 
As supressões propostas visam eliminar a possibilidade de delegação de poderes que consideramos 
não dever existir num regime efetivamente democrático.  
Parecer:   
   O Substitutivo atende a opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao 
acolhimento da emenda. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27820 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título V - Capítulo III - Seção II Art. 130 -  
Inciso XII  
Sugere-se a supressão do mencionado inciso XII 
Justificativa: 
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O parágrafo 1° do supracitado artigo estabelece que “todos são iguais perante a Constituição, a Lei e 
o Estado sem distinção de qualquer natureza”. Não se faz necessário, portanto, especificar as formas 
de discriminação e localizá-las redacionalmente nos meios de comunicação.  
O Estado democrático garantirá o exercício dos direitos e liberdades fundamentais e não tolerará, 
qualquer forma de discriminação, seja ela praticada onde e por quem quer que seja.  
Parecer:   
   O artigo indicado não tem o item que se pretende suprimir.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27856 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso VIII do artigo 130 do Substitutivo ao Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O dispositivo cuja supressão ora se propõe é resíduo ao autoritarismo. Não encontra correspondente 
na Constituição democrática de 1946 (art. 87) e foi introduzida pela Emenda Constitucional n° 1, de 
1969 (art. 81, V).  
Parecer:   
   A supressão sugerida, embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, não encontra apoio na 
Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28214 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item II "in fine", do art.  
115 do Substitutivo a expressão "... e do Banco de  
Desenvolvimento Econômico e Social".. 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a harmonizar o dispositivo em tela com a alínea d do item III, do artigo. 83.  
Resulta necessário que se inclua no rol de competência do Senado Federal o exame da escolha do 
Presidente e Diretores do BNDES, órgão que administra vultuosos recursos a serem canalizados 
para o desenvolvimento econômico-social do País.  
Não basta que o Senado se manifeste sobre o nome dos dirigentes do Banco Central. Há imperiosa 
necessidade de que os administradores do BNDES tenham seus nomes aprovados pela Câmara Alta.  
Parecer:   
   Pelo art. 115, II, do Substitutivo, compete ao Presidente da República nomear, após aprovação pelo 
Senado da República os titulares de elevados cargos da Administração Pública, que menciona, 
inclusive o Presidente e os Diretores do Banco Central.  
Pela Emenda proposta, serão nomeados pelo mesmo critério o Presidente e os Diretores do Banco 
de Desenvolvimento Econômico e Social.  
Note-se que pelo art. 83, III, do Substitutivo, compete, privativamente, ao Senado da República, 
"aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a escolha dos titulares dos 
seguintes cargos, além de outros que a lei determinar (...)".  
Pela rejeição na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28507 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   A) Dê-se ao artigo 77 a seguinte redação:  
Art. 77 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - aprovar os tratados, convenções e atos  
internacionais celebrados pelo Presidente da  
República e autorizar sua ratificação;  
II - autorizar o Executivo a denunciar  
tratados, convenções e atos internacionais sobre  
direitos do homem, direito humanitário e  
convenções internacionais do trabalho;  
III - redação do atual item II, suprimida a  
expressão "importando ausência sem consentimento  
em preda do cargo";  
IV - redação do atual item III;  
V - conceder autorização para o Primeiro  
Ministro se ausentar do País, importando a  
ausência sem consentimento em perda do cargo;  
VI - aprovar ou suspender o estado de defesa e a intervenção federal;  
VII - decretar, por solicitação do Presidente  
da república o estado de sítio;  
VIII - redação do atual item VI;  
IX - redação do atual item VII;  
X - redação do atual item VIII;  
XI - redação do atual item IX;  
XII - julgar, anualmente, as contas do Governo de Território;  
XIII - redação do atual item X;  
XIV - redação do atual item XI;  
XV - redação do atual item XII;  
XVI - redação do atual item XIII;  
XVII - redação do atual item XIV;  
XVIII - redação do atual item XV;  
XIX - redação do atual item XVI;  
XX - redação do atual item XVII;  
XXI - redação do atual item XVIII;  
XXII - redação do atual item XIX;  
Paragrafo único."- ..........................  
B) Inclua-se, no artigo 82 o seguinte item  
IV, renumerando os que se lhe seguirem:  
"IV - rejeitar, por maioria absoluta, o voto de confiança."  
C) Dê-se ao item III do artigo 82 a seguinte redação:  
"III - aprovar, por maioria absoluta, a moção de censura  
D) inclua-se no artigo 8, o seguinte item XII:  
"XII - deliberar sobre a exoneração do  
Presidente e diretores do banco central."  
E) Suprima-se da alínea "d" do item III do artigo  
83 a expressão: "e deliberar sobre a sua exoneração".  
F) Dê-se ao item do § 7o. do art. 89 a seguinte redação:  
"I - pelo Presidente do Senado da República,  
em caso de decretação de defesa ou de intervenção  
federal e de solicitação de decretação de estado de sítio."  
G) Dê-se ao § 4o. do artigo 90 a seguinte redação:  
§ 4o. - Durante o recesso e com atribuições  
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definidas no regimento comum, haverá uma comissão  
representativa do Congresso Nacional, eleita pela  
Câmara Federal e pelo Senado da República, e cuja  
composição reproduzirá tanto quanto possível a  
representação proporcional dos partidos que tenham  
assento no Congresso.  
H) Suprima-se do item II do § 4o. do artigo  
92 a expressão final "ou o sistema parlamentar de governo;"  
I) Suprima-se a alínea "d" do item II do § 1o. do artigo 93.  
J) Dê-se ao artigo 97 a seguinte redação,  
suprimindo-se o artigo 98:  
"Art. 97 O projeto de lei aprovado por uma  
Casa será revisto pela outra, em um só turno de  
discussão e votação, sendo enviado à sanção ou à  
promulgação se a Casa revisora o aprovar, ou  
arquivado, se o rejeitar.  
§ 1o. - Sofrendo emenda, o projeto voltará à Casa iniciadora.  
§ 2o. - O regimento comum poderá prever  
trâmite especial para a compatibilização de  
projetos semelhantes aprovados simultaneamente nas  
duas Casas.  
§ 3o. - Na hipótese do parágrafo anterior,  
fica dispensada a revisão prevista neste artigo.  
§ 4o. - Se a proposição não for aprovada em  
seus termos integrais por ambas as Casa, será  
submetida à Comissão Mista Especial que a  
examinará para dirimir as divergências, na forma  
prevista no regimento comum.  
L) Dê-se ao artigo 99 a seguinte redação:  
"Art. 99. A Casa na qual tenha sido concluída  
a votação, ou o Senado nos casos do § 4o. do  
artigo 96 e § 4o. do artigo 97, enviará o projeto  
de lei ao Presidente da República que,  
aquiescendo, o sancionará.  
§ 1o. -......................................  
§ 2o. - ......................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - As razões do veto ou do pedido de  
reconsideração serão apreciadas em sessão conjunta  
dentro de trinta dias a contar do seu recebimento,  
considerando-se rejeitados o veto e o pedido de  
reconsideração pelo voto da maioria dos membros de  
Casa, em escrutínio secreto.  
§ 5o. - Se o veto ou o pedido de  
reconsideração forem rejeitados será o projeto  
enviado ao Presidente da República para promulgação. 
M) Substitua-se nos §§ 2o. e 3o. do artigo  
101 a expressão "resolução" por "decreto legislativo".  
N) Dê-se ao artigo 109 a seguinte redação:  
"Art. 109 - O Presidente da República é o  
Chefe de Estado e o Comandante Supremo das Forças  
Armadas, cabendo-lhes garantir a unidade, a  
independência e a defesa nacionais e o livre  
exercício das instituições democráticas."  
O) Incluam-se no artigo 115 os seguintes  
itens XIII, XX e XXI renumerando-se os que se lhes seguirem:  
"XIII - denunciar tratados, convenções e atos  
internacionais, autorizados pelo Congresso  
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Nacional, nos casos do item II do artigo 77;  
XX - solicitar ao Congresso nacional, ouvido  
o Conselho de Defesa Nacional, a decretação do estado de sítio;  
XXI - decretar, ouvido o Conselho da  
República, a intervenção federal;"  
P) Dê-se ao item XII do artigo 115 a seguinte redação:  
"XII - negociar e assinar tratados,  
convenções e atos internacionais e ratificá-los  
após aprovação do Congresso Nacional;"  
Q) Dê-se ao item XXII do artigo 115 a seguinte redação:  
XXII - conceder indulto ou graça e concitar pena;"  
R) Dê-se ao item XIX do artigo 115 a seguinte redação:  
"XIX - decretar, por solicitação do Primeiro  
Ministro e ouvido o Conselho de Defesa nacional, o  
estado de defesa, submetendo o ato o Congresso Nacional;"  
S) Inclua-se no artigo 115 o seguinte § 2o;  
§ 2o. - Os tratados, convenções e atos  
internacionais sobre direitos do homem, direito  
humanitário e as convenções internacionais do  
trabalho serão encaminhadas ao Congresso Nacional  
no prazo de um ano e, se aprovados serão  
ratificados dentro de seis meses, ficando sem  
denúncia a depender de prévia autorização do  
Congresso Nacional."  
T) Dê-se ao item II do artigo 119 a seguinte redação:  
"II - nomeação do Primeiro Ministro, na  
hipótese prevista no § 4o. do artigo 125."  
U) Dê-se ao parágrafo único do artigo 123 a seguinte redação:  
"Art. 123 - ................................  
............................................  
Parágrafo único - O voto de confiança somente  
será rejeitado pela maioria dos membros da Câmara Federal."  
V) Dê-se ao art. 126 a seguinte redação:  
"Art. 126 - É vedada a rejeição sucessiva de  
três votos de confiança na mesma sessão legislativa."  
X)Numerando-se o parágrafo único do artigo  
126 como artigo 127, renumerados os que se lhe  
seguirem, dê-se-lhe a seguinte redação:  
"Art. 127 - Se a moção de censura não for  
aprovada, não será permitida, antes de seis meses,  
a apresentação de outra que tenha como  
subscritores mais de metade dos signatários da  
moção anteriormente rejeitada."  
Y)Substitua-se, no item VI do artigo 130, a  
expressão "as propostas" por " a proposta".  
Z) Substitua-se, no item IV do artigo 132, a  
expressão "as propostas" por a proposta". 
Justificativa: 
A Emenda visa aperfeiçoar o Substitutivo.  
Parecer:   
   A Emenda está em parte acolhida pelo Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28818 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva/Modificativa  
1) Dê-se ao item I do artigo 77 a seguinte redação:  
"I - aprovar os tratados, convenções e atos  
internacionais celebrados pelo Presidente da República;"  
2) Acrescente-se ao artigo 77, o seguinte  
item II, renumerados os que se lhe seguirem:  
"II - autorizar o Executivo a denunciar  
tratados, convenções e atos internacionais sobre  
direitos do homem, direito humanitário e  
convenções internacionais do trabalho;"  
3) Dê-se ao item XII do artigo 115 a seguinte redação:  
"XVI - negociar e assinar tratados,  
convenções e atos internacionais e ratificá-los  
após aprovação do Congresso Nacional;"  
4) Acrescente-se ao artigo 115 o seguinte  
item XIII, renumerados os que se lhe seguirem:  
"XIII - denunciar tratados, convenções e atos  
internacionais, autorizado pelo Congresso  
Nacional, nos casos do item II do artigo 77;"  
5) Acrescente-se ao artigo 115 o seguinte §  
2o., renumerando-se como § 1o. o atual parágrafo único:  
"§ 2o. - Os tratados, convenções e atos  
internacionais sobre direitos do homem, direito  
humanitário e as convenções internacionais do  
trabalho serão encaminhados ao Congresso Nacional  
no prazo de um ano e, se aprovados, serão  
ratificados dentro de seis meses, ficando sua  
denúncia a depender de prévia autorização do  
Congresso Nacional." 
Justificativa: 
A Emenda visa a aperfeiçoar o Projeto de Constituição, em primeiro lugar, definindo bem a atribuição 
de cada Poder; em segundo lugar dando tratamento especial aos tratados sobre direitos do homem, 
direito humanístico e às convenções internacionais do trabalho. Por sua inegável importância, a 
denúncia de tais atos deve ser precedida de autorização do Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A Emenda:  
1. modifica a redação do item I do Art. 77;  
2. acrescenta ao Art. 77, item pelo qual é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar 
o Executivo a denunciar tratados, convenções e atos internacionais que especifica;  
3. modifica o item XII, do Art. 115, pelo qual compete ao Presidente da República "celebrar tratados, 
convenções e atos internacionais, referendado pelo Congresso Nacional" - e que passaria a ser 
redigido: "negociar e assinar tratados, convenções e atos internacionais e ratificá-los após aprovação 
do Congresso Nacional."  
4. acrescenta ao Art. 115 item pelo qual compete ao Presidente da República denunciar tratados, 
convenções e atos internacionais especificados conforme o item 2 deste relatório, após autorização 
pelo Congresso Nacional;  
5. acrescenta ao Art. 115, parágrafo a ser indicado como 2o., pelo qual se definem prazos para 
encaminhamento e ratificação dos atos internacionais em referência, e cuja denúncia depende de 
autorização do Congresso Nacional.  
Concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:28828 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Incluam-se os itens XIII, XXI e XXII,  
renumerados os que se lhes seguirem, o parágrafo  
2o., renumerado o atual parágrafo único, ao art.  
115, e dê-se ao atual item XIX a seguinte redação:  
"Art. 115 - .................................  
XIII - denunciar tratados, convenções e atos  
internacionais autorizado pelo Congresso Nacional,  
nas hipóteses previstas no item II do art. 77;  
XIX - decretar, por solicitação do Primeiro-  
Ministro e ouvido o Conselho de Defesa Nacional, o  
estado de defesa, submetendo-o ao Congresso Nacional;  
XXI - solicitar ao Congresso Nacional, ouvido  
o Conselho de Defesa Nacional, a decretação do  
estado de sítio;  
XXII - decretar, ouvido o Conselho da  
República, a intervenção federal.  
§ 1o. - Os tratados, convenções e outros atos  
internacionais sobre direitos do homem, direito  
humanitários e as convenções internacionais do  
trabalho serão encaminhados ao Congresso Nacional  
no prazo de um ano e, se aprovados, serão  
ratificados dentro de seis meses, ficando sua  
denúncia a depender de prévia aprovação do  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
O objetivo é o aprimoramento do texto e, primordialmente, o disciplinamento da ratificação e denúncia 
de determinados atos internacionais que, pela importância da matéria versada, deverão ter 
tratamento diferenciado.  
Parecer:   
   A presente Emenda, de autoria do Senador Alfredo Campos, objetiva aprimorar o texto e disciplinar 
a ratificação e a denúncia de determinados atos afetos às relações exteriores. Conquanto de extrema 
objetividade, as intenções da Emenda já se encontram contemplados no texto do substitutivo.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29005 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA - TÍTULO V - CAPÍTULO III -  
SEÇÃO II -  
Art. 130 INCISO XII  
SUGERE-SE A SUPRESSÂO DO MENCIONADO INCISO XII 
Justificativa: 
Justifica-se a emenda em questão, uma vez que o Estado democrático, deve assegurar a 
concretização da proposta de democratização dos meios de comunicação de massa. Para tanto, 
imprescindível se faz a criação do Conselho Nacional de Comunicação, esse com competência “ad 
referendum” do Congresso Nacional, da outorga, renovação de concessão, autorização e permissão 
para canais de rádio e televisão. Esse Conselho deverá contar em sua composição com 
representantes da sociedade civil organizada.  
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Parecer:   
   A Emenda em exame se refere a um dispositivo (inciso XII do art. 130), que confere ao Primeiro-
Ministro a competência de "conceder, autorizar, permitir ou renovar serviços de radiodifusão e de 
televisão", sugerindo seja suprimido, dada a necessidade de criação do Conselho Nacional de 
Comunicação, a quem seriam dadas tais prerrogativas. No entanto, ao se examinar o artigo 293, 
verificar-se-á que as intenções do inciso XII do artigo 130 ali se repetem, e mais, que o ato 
somente produzirá efeitos legais após manifestação do Congresso Nacional. Encontra-se, desse 
modo, amparada a pretensão da Emenda, mesmo porque o artigo prevê a criação do 
referido Conselho.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:29237 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o item XXIV do art. 115 do  
Substitutivo do Relator.  
Art. 115 - ...................... 
I a XXIII - ...................... 
XXIV - Suprima-se. 
Justificativa: 
No sistema presidencialista não existe o Conselho de Ministros, por isso a supressão.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Capítulo II do Título V do Substitutivo. De momento, não podemos, ainda, nos 
manifestar, positiva ou negativamente, sobre as alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, 
tendo em vista que a questão do sistema de governo, em face das discussões que ainda se 
processam ao nível de lideranças partidárias e membros da comissão de Sistematização, poderá vir a 
ser definida após a elaboração do novo Substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:29239 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item XX do art. 115 do substitutivo do  
Relator, terá a seguinte redação:  
Art. 115 - ........................ 
I a XIX - .......................... 
"XX - determinar a realização de referendo  
sobre proposta de emenda constitucional e projeto  
de lei que visem a alterar a estrutura ou afetar o  
equilíbrio dos Poderes". 
Justificativa: 
O conselho da República não é órgão que compõe o sistema presidencialista, por isso sua 
supressão.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
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a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:29240 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item XIX do art. 115 do Substitutivo do  
Relator, terá a seguinte redação:  
Art. 115 - .......................... 
I a XVIII - .......................... 
"XIX - decretar, ouvido o Conselho de  
Segurança Nacional, a intervenção federal, o  
estado de sítio, submetendo-os ao Congresso Nacional". 
Justificativa: 
No sistema presidencialista não existe a figura do Primeiro Ministro.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:29241 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item XI do art. 115 do Substitutivo do  
Relator, terá a seguinte redação:  
Art. 115 - ........................ 
I a X - ......................... 
"XI - convocar e presidir o Conselho de Segurança Nacional". 
Justificativa: 
Conforme emenda apresentada, a denominação do órgão é Conselho de Segurança Nacional. 
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:29243 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
O item IX do art. 115 do Substitutivo do  
Relator, deverá ser suprimido.  
Art. 115 - .......................... 
I a VIII - ............................ 
IX - Suprima-se. 
Justificativa: 
No sistema presidencialista não existe o Conselho da República.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29244 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
O item V do art. 115 do Substitutivo do  
Relator, deverá ser suprimido.  
Art. 115 - ............................ 
I a IV - ........................... 
V - Suprima-se. 
Justificativa: 
O Presidente da República, no sistema presidencialista, não tem o poder de dissolver a Câmara 
Federal.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29245 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O item I do art. 115 do Substitutivo do  
Relator, terá a seguinte redação:  
Art. 115 - ..................................  
"I - nomear a exonerar os Ministros de Estado". 
Justificativa: 
No sistema presidencialista não existe a figura do Primeiro Ministro.  
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Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29251 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
O art. 115 do substitutivo do Relator será  
aditado, com os itens que têm a seguinte redação:  
XXVI - expedir decretos e regulamentos para  
fiel execução das leis;  
XXVII - prestar contas, anualmente, ao  
Congresso Nacional até sessenta dias após a  
abertura da sessão legislativa.  
XXVIII - dispor sobre organização e  
funcionamento da Administração Federal, na forma da lei;  
XXIX - prover e extinguir os cargos públicos  
federais, na forma da lei.  
XXX - conceder, autorizar, permitir ou  
renovar serviços de radiodifusão e de televisão ad  
referendum do Congresso Nacional.  
XVIII - proferir mensagem perante o Congresso  
Nacional por ocasião de abertura de sessão  
legislativa, expondo a situação do País e  
solicitando as providências que julgar  
necessárias, devendo avaliar a realização, pelo  
Governo, das metas previstas no plano plurianual  
de investimentos e nos orçamentos da União.  
XIX - Supervisionar os planos de governo e a  
proposta orçamentária. 
Justificativa: 
As funções previstas nesta emenda eram, no substitutivo do Relator, de competência do Primeiro 
Ministro, que em razão de ser adotado o sistema presidencial passam a integrar a competência do 
Presidente da República.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29252 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Ao parágrafo único do art. 115 do  
substitutivo do Relator.  
Art. 115 - ..................................  
I a XXV - ..................................  
Parágrafo único: SUPRIMA-SE. 
Justificativa: 
No sistema presidencialista não existe a função de Primeiro Ministro.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29265 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 130, seus itens e  
seu parágrafo único do Substitutivo do Relator ao  
Projeto de Constituição.  
Art. 130 - SUPRIMA-SE  
I (...) XIX - SUPRIMA-SE  
Parágrafo único - SUPRIMA-SE 
Justificativa: 
A supressão dos dispositivos acima deve-se ao fato de, em emenda anterior, se haver proposto o 
regime presidencialista de governo.  
Parecer:   
   O nobre constituinte pretende a supressão de dispositivo pertinente ao parlamentarismo, por ser 
contrário ao sistema de governo adotado no substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Embora compreenda e respeite o ponto de vista do ilustre constituinte, penso ser necessário ao País 
a adoção de um sistema que propicie maior estabilidade das instituições políticas, evitando crises 
graves que retardam o amadurecimento democrático do Brasil. O presidencialismo, por concentrar 
as decisões numa só pessoa não nos parece o melhor sistema.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29301 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dá ao inciso XIX do art. 115 a seguinte redação:  
"decretar a intervenção federal, o estado de  
defesa e o estado de sítio". 
Justificativa: 
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A regra trata das atribuições do Presidente da República; convém escoimá-la do que diga respeito a 
requisitos ou forma de seus atos, matéria que é disciplinada (aliás, de forma diversa) em outro local 
(v. principalmente o art. 183; o Presidente deve solicitar o estado de sítio ao Congresso, e não 
simplesmente submeter-lhe a posteriori o respectivo decreto).  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:29578 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título V - Capítulo III - Seção II  
Art. 130 - Inciso XII  
Sugere-se a supressão do mencionado inciso XII. 
Justificativa: 
Justifica-se a emenda em questão, em vez que o Estado democrático, deve assegurar a 
concretização da proposta de democratização dos meios de comunicação da massa. Para tanto, 
imprescindível se faz a criação do Conselho Nacional de Comunicação, essa competência para “ad 
referendum” do Congresso Nacional, outorgar, renovar concessões, autorizar e permitir canais de 
rádio e televisão. Esse Conselho deverá contar em sua composição, com representantes da 
sociedade civil organizada.  
Parecer:   
   Mantendo o Substitutivo as disposições emendadas, opinaremos pela rejeição. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30032 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
[...] 
Capítulo II  
Do Poder Executivo  
Seção I  
Do Presidente da República  
[...] 
Seção II  
Das Atribuições do Presidente da República  
Art. Compete privativamente ao Presidente da República:  
I - exercer as chefias de Estado e de  
Governo, com o auxílio dos Ministros de Estado;  
II - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais  
Superiores, os Chefes de Missão Diplomática de  
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caráter permanente, os Governadores de Territórios  
e do Distrito Federal e, quando determinado em  
lei, a de outros servidores;  
III - iniciar o processo legislativo, na  
forma e nos casos previstos nesta Constituição;  
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  
V - vetar projetos de lei, total ou  
parcialmente, na forma prevista nesta Constituição;  
VI - garantir, através de seu arbitramento, o  
funcionamento regular dos poderes e das  
instituições do Estado;  
VII - assegurar a intangibilidade da ordem constitucional;  
VIII - manter relações com Estados estrangeiros;  
IX - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, ad referendum do Congresso Nacional;  
X - declarar guerra, depois de autorizado  
pelo Congresso Nacional, ou, sem prévia  
autorização deste, no caso de agressão estrangeira  
ocorrida no intervalo das sessões legislativas;  
XI - fazer a paz, ad referendum do Congresso  
Nacional ou depois de por este autorizado;  
XII - autorizar, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras ou  
vinculadas a organismos internacionais transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente;  
XIII - decretar a mobilização nacional, total ou parcialmente;  
XIX - determinar, em situações de crise,  
medidas constitucionais de defesa do Estado;  
XV - decretar e executar a intervenção federal;  
XVI - iniciar o procedimento de revisão constitucional;  
XVII - convocar, extraordinariamente, o  
Congresso Nacional ou qualquer de suas Casas;  
XVIII - remeter ao Congresso Nacional  
mensagem sobre a situação do País, por ocasião da  
abertura da sessão legislativa;  
XIX - exercer o comando supremo das Forças Armadas;  
XX - autorizar brasileiros a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XXI - prestar anualmente ao Congresso  
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura  
da sessão legislativa, as contas relativas ao ano anterior;  
XXII - conceder indulto e comutar penas com  
audiência dos órgãos instituídos em lei e nos  
casos por esta não vedados;  
XXIII - nomear os oficiais-generais das  
Forças Armadas e o Consultor-Geral da República;  
XXIV - editar decreto-lei, ad referendum do  
Congresso Nacional;  
XXV - autorizar que se executem, em caráter  
provisório, antes de aprovados pelo Congresso  
Nacional, os atos, tratados ou convenções  
internacionais, se a isto o aconselharem os  
interesses do País;  
XXVI - submeter a novo exame do Congresso  
Nacional qualquer lei federal, cuja  
inconstitucionalidade tenha sido declarada pelo  
Poder Judiciário, e que, a seu juízo, seja  
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essencial ao bem-estar do povo e à promoção ou  
defesa do interesse nacional, caso em que,  
ratificada por dois terços de votos em cada uma  
das Câmaras, ficará sem efeito a decisão do  
Tribunal.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30073 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda No. ao Substitutivo  
Do Relator  
Substituam-se os arts. 121 a 133 (Capítulo  
III, Do Governo - Seções I, II e III), pelos  
seguintes textos, renumerando-se os demais, se  
necessário, mantendo simplesmente a indicação do  
Capítulo e excluindo os títulos das Seções.  
Capítulo III  
Da Forma do Governo  
E Sua Atividade  
Art. 121 - O Governo é exercido pelo  
Primeiro Ministro e pelos integrantes do Conselho de Ministros.  
§ 1o. - O Conselho de Ministros responde  
coletivamente perante a Câmara dos Deputados pela  
política do governo e pela administração federal,  
e cada ministro individualmente pelos atos que  
no exercício de suas funções.  
§ 2o. - O Primeiro Ministro e o Conselho de  
Ministros repousam na confiança da Câmara dos  
Deputados e exoneram-se quando ela lhes venham a faltar.  
Art. 122- Todos os atos do Presidente da  
República devem ser referendados pelo Primeiro  
Ministro e pelo ministro da área específica, como  
condição de sua validade.  
Art. 123 - O Presidente da República  
submeterá, em caso de vaga, à Câmara dos  
Deputados, no prazo de 3 dias, ou nome do Primeiro  
Ministro, membro também do conselho e seu  
presidente. A aprovação da Câmara dos Deputados  
dependerá do voto da maioria absoluta de seus membros.  
§ 1o. - Recusada aprovação, o Presidente da  
República deverá em igual prozo, apresentar outro  
nome. Se também este for recusado, apresentará no  
mesmo prazo outro nome. Se nenhum for aceito,  
caberá ao Senado indicar, por maioria absoluta de  
seus membros, o Primeiro Ministro que não poderá  
ser qualquer dos recusados.  
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Art. 124 - O Conselho de Ministros, depois  
de nomeado, comparecerá perante a Câmara dos  
Deputados, a fim de apresentar seu programa de governo.  
Parágrafo único - A Câmara dos Deputados, na  
sessão subsequente, e pelo voto da maioria dos  
presentes, exprimirá sua confiança no Conselho de  
Ministros. A recusa da confiança obrigará a  
formação de novo Conselho.  
Art. 125 - Votada a moção de confiança, o  
Senado, pelo voto de dois terços de seus membros,  
poderá dentro de 48 horas, opor-se à composição do  
Conselho de Ministros.  
Parágrafo único - O ato do Senado poderá ser  
rejeitado pela maioria absoluta da Câmara dos  
Deputados, em sua primeira sessão.  
Art. 126 - Os ministros dependem da confiança  
da Câmara dos Deputados e serão exonerados quando  
esta confiança lhes for negado.  
Art. 127 - A moção de desconfiança contra  
o Conselho de Ministros ou de censura a qualquer  
de seus membros só poderá ser apresentada por  
cem Deputados no mínimo, e será discutida e  
votada, salvo circunstância excepcional regulada  
em lei, cinco dias depois de proposta, dependendo  
sua aprovação do voto da maioria absoluta da  
Câmara dos Deputados.  
Art. 128 - A moção de confiança pedida à  
Câmara pelo Conselho de Ministros será votada  
imediatamente e se considerará aprovada pelo voto da maioria.  
Art. 129 - Verificada a impossibilidade de  
manter-se o Conselho de Ministros por falta de  
apoio parlamentar, comprovada em moções de  
desconfiança, opostas consecutivamente a 3  
Conselhos, o Presidente da República poderá  
dissolver a Câmara dos Deputados, convocando novas  
eleições, que se realizarão no prazo máximo de 90  
dias, a que poderão também concorrer os  
Conselhos dissolvidos.  
§ 1o. - Dissolvida a Câmara dos Deputados,  
o Presidente da República nomeará um Conselho de  
Ministros em caráter provisório.  
§ 2o. - Decretada a dissolução da Câmara os  
mandatos dos Deputados Federais subsistirão até o  
dia anterior à posse dos novos eleitos.  
§ 3o. - Caberá ao Senado, enquanto não se  
instalar a nova Câmara dos Deputados, as  
atribuições inadiáveis que a esta estavam afetas.  
Art. 130 - O Conselho de Ministros decide  
pela maioria de votos; nos casos de empate,  
prevalecerá o voto do Primeiro Ministro.  
Art. 131 - O Primeiro Ministro e os demais do  
Conselho podem participar das discussões em  
qualquer Casa do Congresso Nacional.  
Art. 132 - Em cada Ministério haverá haverá  
um Subsecretário de Estado, nomeado pelo Ministro,  
com a aprovação do Conselho.  
§ 1o. - Os Subsecretários de Estado poderão  
comparecer a qualquer das Casas do Congresso e  
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suas Comissões, como representantes dos  
respectivos ministros.  
§ 2o. - Demitido um Conselho de Ministros e  
enquanto não se constituir um novo, os  
Subsecretários de Estado responderão pelo  
expediente das respectivas pastas.  
Art. 133 - Ao Primeiro Ministro compete, ainda:  
I - Ter a iniciativa dos projetos de lei do governo.  
II - Manter relações com Estados estrangeiros e  
orientar a polícia externa.  
III - Exercer o poder regulamentar;  
IV - Decretar e executar a intervenção federal,  
na forma da Constituição;  
V - Enviar à Câmara dos Deputados a proposta de orçamento;  
VI - Prestar anualmente ao Congresso Nacional,  
dentro de 60 dias, após a abertura da sessão  
legislativa, as contas relativas ao exercício anterior.  
Art. 134 - O Primeiro Ministro poderá assumir  
a direção de qualquer dos Ministérios. 
Justificativa: 
As razões da presente emenda constam de outra relativa aos artigos 109 a 117 que tratam do Poder 
Executivo e fundamentam as alterações aqui sugeridas que são complementares ao proposto àquele 
capitulo do Substitutivo do Relator. 
Parecer:   
   A presente Emenda, de autoria do Constituinte Paes de Andrade, visa a submeter a um maior 
controle os atos do Presidente da República, que devem ser referendados, todos, pelo Primeiro-
Ministro e pelo Ministro da área específica. Comete ao Senado a indicação do nome do Primeiro-
Ministro, no caso de três recusas sucessivas de indicações feitas pelo Presidente da República. 
Prevê a criação de um Conselho de Ministros, em caráter provisório, no caso de dissolução da 
Câmara Federal, cabendo ao Senado da República assumir as funções inadiáveis daquela Casa.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30111 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
No art. 115 substitua-se a expressão "e nos  
limites desta Constituição", por "na forma do  
disposto nesta Constituição" 
Justificativa: 
Mera apropriação de forma.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:30398 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva Ao Artigo 130  
Acrescente-se ao inciso XIII, "in fine";  
"Nos termos do artigo 293" 
Justificativa: 
É adaptação essencial.  
Parecer:   
   Entendemos improcedente a preocupação dos Deputados Antônio Britto e Mendes Ribeiro, autores 
da Emenda em exame, visto o artigo 293 e seus parágrafos já definirem a questão relativa à 
concessão. O inciso XII do artigo 130 estabelece tal competência como do Primeiro-Ministro (e não 
de outro Ministro ou do Presidente da República), mas é o artigo 293 - localizado no Capítulo 
específico (DA COMUNICAÇÃO) - que dispõe efetivamente sobre a matéria. Desnecessária, 
portanto, a remissão sugerida.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:30452 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
texto modificado: Artigo 130 - Compete ao Primeiro Ministro:  
VI - enviar ao Congresso Nacional, no prazo  
estabelecido em lei complementar, o plano  
plurianual de investimentos, o projeto de lei de  
diretrizes orçamentarias e as propostas do  
orçamento, previstos nesta Constituição;  
Acrescentar a expressão "no prazo  
estabelecido em lei Complementar". 
Justificativa: 
Na forma em que está redigida, trará dificuldade ao Congresso Nacional, para apreciação e remessa 
ao Executivo, para a sanção.  
Parecer:   
   O § 7o do artigo 220 já contempla as preocupações da Constituinte Vasco Alves, autor da Emenda 
em exame. 
   
   EMENDA:30475 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Seção II.  
Do Primeiro Ministro.  
Emenda Modificativa. Texto Modificado:  
Artigo 130 - Compete ao Primeiro Ministro:  
VI - enviar ao Congresso Nacional, no prazo  
estabelecido em lei complementar, o plano  
plurianual de investimentos, o projeto de lei de  
diretrizes orçamentárias e as propostas do  
orçamento, previstos nesta Constituição;  
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Acrescentar a expressão "no prazo estabelecido  
em lei complementar." 
Justificativa: 
Na forma em que está redigida, trará dificuldade ao Congresso Nacional, para apreciação e remessa 
ao Executivo, para à sanção.  
Parecer:   
   As preocupações do Constituinte Francisco Amaral, autor desta Emenda, encontram-se plenamente 
atendidas pelo § 7o. do artigo 220. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:30564 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   SEÇÃO II  
DO PRIMEIRO MINISTRO  
EMENDA MODIFICATIVA: Artigo 130 - Compete ao Primeiro Ministro:  
VI - enviar ao Congresso Nacional, no prazo  
estabelecido em lei complementar, o plano  
plurianual de investimentos, o projeto de lei de  
diretrizes orçamentárias e as propostas do  
orçamento, previstos nesta Constituição;  
Acrescentar a expressão "no prazo  
estabelecido em Lei Complementar". 
Justificativa: 
Na forma em que está redigida, trará dificilmente ao Congresso Nacional, para apreciação e remessa 
ao Executivo, para à sanção.  
Parecer:   
   A presente Emenda possui idêntico teor da Emenda ES30452-6 também de autoria do Deputado 
Vasco Alves. Deve ter sido reapresentada por evidente engano. O parágrafo 7o. do art. 220 já 
contempla as preocupações do autor, pelo que somos por sua prejudicialidade. 
   
   EMENDA:30635 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao art. 130, acrescente-se o seguinte parágrafo, que será o § 2o., passando o atual parágrafo  
a ser o § 1o.:  
§ 2o. - Solicitar ao Presidente da República,  
se o interesse público o exigir, e ouvido o  
Conselho da República, a dissolução da Câmara dos  
Deputados e imediata convocação de eleições  
extraordinárias, observado o disposto no § 6o. do art. 89. 
Justificativa: 
Trata-se de nova hipótese de dissolução da Câmara.  
Aqui, a iniciativa é do Primeiro-Ministro, e a solicitação na forma prevista poderá ou não ser atendida 
pelo Presidente.  
Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte seja acrescentado ao artigo 129 parágrafo disciplinando mais um caso 
de dissolução  
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da Câmara Federal.  
Em que pese o louvável objetivo do Constituinte, a Emenda, por não ter pertinência com o dispositivo 
que se pretende alterar, deve ser rejeitada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30797 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 115, Inciso II  
Acrescente-se no final do Inciso II do Art. 115 as seguintes expressões:  
Art. 115 - ............................. 
II - ... os Conselheiros do Tribunal de  
Contas do Distrito Federal, o Presidente do  
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Justificativa: 
Pela relevância de tais funções, de interesse tanto dos Poderes da República como também de toda 
sociedade Brasileira.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30881 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Supressiva  
Dispositivo Emendado art. 115 Incisos I e XIX  
Art. 115, inciso I passa a ter a seguinte redação:  
- "nomear e exonerar os Ministros de Estado".  
Inciso XIV - suprima-se a expressão "por  
solicitação do Primeiro Ministro". 
Justificativa: 
No regime presidencialista, cabe, naturalmente, ao Presidente da República nomear e exonerar 
Ministros de Estado.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30905 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado art. 115 Inciso V  
Suprimam-se os incisos V do art. 115. 
Justificativa: 
Sendo presidencialista a forma de Governo, não pode, obviamente, o Presidente da República dispor 
dos poderes de dissolver a Câmara.  
Parecer:   
   A Emenda proposta está em descompasso com a perspectiva do Substitutivo, sendo, por 
conseguinte, rejeitada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31145 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 115 esta redação:  
Art. 115 - ........................ 
Parágrafo Único - O Presidente da República  
não pode delegar ao Primeiro-Ministro as suas  
atribuições. 
Justificativa 
Em um sistema parlamentar de governo o Primeiro-Ministro já dispõe de poderes quase totais para 
administrar o País. O Presidente da República ocupa como que um lugar honorífico. Se ele delegar 
suas atribuições, seu cargo ficará ainda mais vazio. 
Esta emenda evitará, inclusive, pressões espúrias do Primeiro-Ministro contra o Presidente. 
Parecer:   
   A emenda visa a não permitir que o Presidente da República delegue ao Primeiro-Ministro suas 
atribuições.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31146 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o item XX do art. 115. 
Justificativa: 
Esta norma, se mantida, seria permanente fonte de crise política e de atrito entre Executivo e 
Legislativo. É simplesmente inaceitável como maneira de enfraquecimento das Casas do Congresso 
Nacional. O Presidente da República dispõe do veto para forçar o Legislativo ao reexame de matérias 
já decididas. Quanto á Emenda Constitucional, resulta ela da delegação implícita a cada 
Congressista. O Presidente da República não pode e não deve interferir neste processo senão 
através de suas lideranças políticas.  
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Parecer:   
   A emenda propõe a supressão do inciso XX do art. 115, a fim de evitar atritos entre os Poderes 
Executivo e Legislativo.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:31147 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o item XVIII do art. 115. 
Justificativa: 
Esta tarefa já está delegada ao Primeiro-Ministro, inclusive de forma bem mais abrangente, a teor do 
art. 130, item XVII.  
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão do inciso XVIII do art. 115, uma vez que dá ao Presidente da 
República a mesma atribuição concedida ao Primeiro-Ministro, no art.130, inciso XVIII.  
Pela rejeição na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31148 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no item XII do art. 115, a  
expressão "referendado pelo Congresso Nacional por  
"ad referendum do Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Corrige-se a técnica legislativa do item observando a praxe internacional e os antecedentes de nosso 
direito constitucional.  
Parecer:   
   A emenda procura aprimorar a redação do inciso XII do art. 115, adequando-a à praxe internacional 
e aos antecedentes de nosso Direito Constitucional.  
Pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:31150 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se, no item II do art. 115, caput,  
a seguinte expressão final "e do Banco do Brasil S.A.". 
Justificativa: 
Esta emenda complementa outra que foi apresentada exigindo que o Senado da República aprove os 
nomes dos diretores e do presidente do Banco do Brasil devido à significativa importância da atuação 
por eles desenvolvida.  
Parecer:   
   Pelo art. 115, inciso II do Substitutivo, compete ao Presidente da República nomear, após 
aprovação pelo Senado da República, os titulares de elevados cargos da Administração Pública que 
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menciona, inclusive o Presidente e os Diretores do Banco Central. Pretende a emenda incluir também 
os dirigentes do Banco do Brasil S/A nesse dispositivo.  
Ocorre que o art. 83, inciso III, do Substitutivo prevê que o Senado da República poderá também 
"aprovar previamente" a escolha de titulares dos cargos que especifica, além de outros que a lei 
determinar.  
Entendemos, assim, que será demasiada a inclusão proposta.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31163 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no parágrafo único do art. 130,  
a palavra mensalmente por trimestralmente. 
Justificativa: 
A presença mensal do Primeiro-Ministro no Parlamento parece-me desnecessária e seria, até 
mesmo, desgastante. Nada impede seu comparecimento voluntário mas exigir-se que, mensalmente, 
apresente um relatório parece-me inoportuno.  
Parecer:   
   O Constituinte Nilson Gibson, autor da Emenda em análise, sugere modificação no texto do 
parágrafo único do artigo 130, relacionada ao comparecimento do Primeiro-Ministro ao Congresso 
Nacional. A Emenda sugere dilatar-se a periodicidade desses comparecimentos, ampliando-se de um 
para três meses. Entendemos que a prestação de contas acerca do Programa é uma das maiores 
garantias para sua efetivação. Exercida em lapso de tempo demasiado grande, impossibilita o 
acompanhamento adequado, ainda mais considerando-se a dimensão dos problemas brasileiros e as 
mutações por que passam. Além do mais, é fundamental que o Chefe de Governo mantenha sua 
identidade com o Congresso, o que se exercita pelo comparecimento a suas sessões, pelo debate e 
pelas conversas com os Parlamentares.  
Tal medida é salutar para a própria democratização do Poder.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31164 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se a parte final XIX do art. 130: "ou  
que lhe forem delegadas pelo Presidente da República". 
Justificativa: 
Esta emenda tem correlação com outra que apresentei, vedando a delegação de poderes do 
Presidente da República ao Primeiro-Ministro.  
Parecer:   
   O Constituinte Nilson Gibson sugere, nesta Emenda, que não haja delegação pelo Presidente da 
República ao Primeiro-Ministro, conforme estabelece o inciso XIX do art. 130. Entendemos que o 
dispositivo, tal como se encontra redigido no Substitutivo, é benéfico à natureza do Sistema 
Parlamentarista: além de concentrar nas mãos do Primeiro-Ministro todas as atribuições de uma 
Chefia de Governo, é necessário abrir a possibilidade de delegação, mormente aquelas que dizem 
respeito ao desempenho acessório de suas funções. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31297 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Seção II  
DO PRIMEIRO MINISTRO  
Texto modificado:  
Art. 130 - Compete ao Primeiro Ministro:  
VI - enviar ao Congresso Nacional, no prazo  
estabelecido em lei complementar, o plano  
plurianual de investimentos, o projeto de lei de  
diretrizes orçamentárias e as propostas do  
orçamento, previstos nesta Constituição;  
Acrescentar a expressão "no prazo  
estabelecido em Lei Complementar". 
Justificativa: 
Na forma em que está redigida, trará dificuldade ao Congresso Nacional, para apreciação a remessa 
ao Executivo, para sansão.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame visa a estabelecer a obrigatoriedade de a lei complementar fixar prazo para o 
envio ao Congresso Nacional, do plano plurianual de investimentos, do projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e das propostas dos orçamentos previstos.  
Embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, o acréscimo sugerido, parece-me desnecessário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31348 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do parágrafo único do art.  
115 do substitutivo apresentado pelo Relator,  
Constituinte Bernardo Cabral, ao Projeto de  
Constituição:  
"Suprima-se o parágrafo único do art. 115". 
Justificativa: 
No regime presidencialista não há a figura do Primeiro-Ministro, inexistindo, consequentemente, a 
delegação de poderes prevista no dispositivo que ora se suprime.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31349 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item I, do art. 115 do substitutivo do  
Relator terá a seguinte redação:  
Art. 115 - ..............................  
I: nomear e exonerar os Ministros de Estado; 
Justificativa: 
No sistema presidencialista não existe cargo de Primeiro Ministro.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31350 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Art. 115 - ...............................  
I a IV: ..............................  
V: Suprima-se. 
Justificativa: 
No sistema presidencialista o Presidente da República não possui o poder de dissolver a Câmara 
Federal.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31351 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Art. 115: ...........................  
I a VIII: .............................  
IX: Suprima-se. 
Justificativa: 
No sistema presidencialista não existe a figura do Conselho da República.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
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alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31352 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao item XI, do art. 115 do substitutivo do  
Relator, passando a ter a seguinte redação:  
XI - convocar e presidir o Conselho de  
Segurança Nacional; 
Justificativa: 
Conforme emenda apresentada, a denominação do órgão a que se refere esta emenda, chama-se 
Conselho de Segurança Nacional.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31353 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao item XIX do art. 115 do substitutivo do  
Relator, passando a ter a seguinte redação:  
XIX - decretar a intervenção federal e Estado  
de defesa e o estado de sítio, submetendo-os ao  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
No sistema presidencialista não existe o cargo de Primeiro-Ministro.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31354 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao item XX do art. 115 do substitutivo do  
Relator, passando a ter a seguinte redação:  
XX - determinar a realização de referendo  
sobre proposta de Emenda Constitucional e Projeto  
de Lei que visem a alterar a estrutura ou afetar o  
equilíbrio dos Poderes. 
Justificativa: 
No sistema presidencialista não existe a figura do Conselho da República, próprio do sistema 
parlamentarista.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31355 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Ao item XXIV do art. 115 do Substitutivo do Relator.  
Art. 115 - ..............................  
I a XXIII - ..............................  
XXIV - Suprima-se 
Justificativa: 
O Conselho de Ministro é órgão do Ministro parlamentarista, incompatível com o sistema 
parlamentarista, proposto por emenda ao substitutivo ao projeto de Constituição do relator.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31901 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- Incluir no artigo 130 o seguinte inciso  
XIX, renumerando-se o XIX - propor ao Presidente  
da República ou o Congresso Nacional, na esfera de  
sua competência, projetos de lei. 
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Justificativa: 
A emenda visa tornar explicita as atribuições do Primeiro Ministro no que tange a competência para 
iniciar a processo legislativo, ou para sugerir ao Presidente da República os projetos de lei de 
competência deste último.  
Parecer:   
   A Emenda em análise, de autoria do Constituinte Haroldo Sabóia encontra-se plenamente acolhida 
no inciso IX do artigo 130. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:31987 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 115 do substitutivo ao  
Projeto de Constituição, o seguinte parágrafo,  
passando o atual parágrafo único a § 2o.:  
"Art. 115 - ......................... 
§ 1o. - Os tratados, convenções e atos  
internacionais obrigam Estados e Municípios." 
Justificativa: 
A matéria está contida nos poderes implícitos da União. Entretanto, em face da autonomia dos 
Estados e dos Munícipios, é recomendável explicitar o princípio, a fim de evitar dúvidas.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32087 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Substitutivo ao Relator  
Suprima-se o inciso XIII do art. 115. 
Justificativa: 
Pelo dispositivo que se propõe suprimir, atribuir-se competência ao Presidente da República para 
firmar acordos, empréstimos e obrigações externas, com autorização prévia do Senado da República.  
Tal como estabelecido, na celebração de qualquer operação de crédito de interesse do Governo 
Federal, inclusive das operações de garantia outorgadas pelo Tesouro Nacional, far-se-ia mister a 
presença física do Presidente da República que, além disso, deveria, também em cada caso, pedir 
autorização prévia do Senado Federal.  
Ora, esse encargo não se ajusta à natureza das relevantes atribuições do Presidente da República, 
tampouco do Primeiro-Ministro a que o parágrafo único admite, com exclusividade, a delegação de 
competência.  
Esse encargo, a exemplo do que é feito atualmente, deverá ser disciplinado em legislação ordinária 
que atribui tal competência ao Ministro da Fazenda, que pode delegá-la, na forma prescrita em lei.  
Parecer:   
   De conformidade com os argumentos expendidos pelo ilustre autor da emenda, somos pela 
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supressão do dispositivo em questão.  
Pelo acolhimento, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32436 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 115, Item XX  
No Item XX do Art. 115 onde se lê "ouvindo o  
Conselho da República", leia-se "com aprovação do  
Congresso Nacional". 
Justificativa: 
O texto no Item XX, do Art. 115, pode se transformar num instrumento de vocações autoritárias para 
atentar contra o regime. Ali se diz o seguinte: 
“Compete ao Presidente da República determinar, ouvido o Conselho da República, a realização de 
referendum sobre Proposta de Emenda Constitucional e Projeto de Lei que vise alterar a estrutura ou 
afetar o equilíbrio dos Poderes.”  
Ora, um Presidente da República, com vocação autoritária, que quiser enfraquecer os demais 
poderes poderá, na prática, realizar referenduns ou plebiscitos, com bases demagógicas e obter 
assim uma agitação anti-constitucional ou contra a Constitucional, que venha beneficiar os seus 
institutos inconfessáveis. Daí a necessidade da Emenda.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32454 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Art. 115, item II e  
Art. 130. .......................... 
"Suprima-se do item II do art. 115 a expressão  
Presidentes e Diretores do Banco Central; e adite-  
se ao art. 130 mais um item com a seguinte  
redação: Nomear, ouvido o Congresso Nacional, o  
Presidente do Banco Central do Brasil." 
Justificativa: 
A nomeação do Presidente do Banco Central é ato do Chefe de Governo e não de chefe de Estado.  
De outro lado a nomeação da Diretoria deve ser ato de competência do Presidente da entidade.  
Parecer:   
   A matéria objeto da Emenda, após estudos, foi mantida no novo Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32930 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescenta-se ao Art. 115, o § 1o., com a  
seguinte redação; renumerando-se o Parágrafo  
Único, para § 2o.:  
Art. 115. - ......................... 
§ 1o. - O Presidente da República poderá,  
excepcionalmente, em casos de relevante interesse  
nacional, e ouvido o Conselho de Estado, demitir o  
Governo, comunicando, de imediato, as razões de  
sua decisão, em mensagem à Câmara dos Deputados,  
nela fazendo a indicação de candidato ao cargo de  
Primeiro-Ministro, observado o disposto no Art. 122. 
Justificativa: 
O mecanismo é forte, porém preciso.  
Em momento de turbulência e de ameaça às instituições e à governabilidade do País, o Chefe de 
Estado, como árbitro do Governo, deverá estar munido de instrumento institucional democrático e 
capaz de conjurar a desagregação.  
Não se diga que a medida está sendo sugerida em atenção ao conjuntural.  
Não é criação circunstancial. As constituições de Portugal e da Grécia já a adotam, o mesmo 
podendo ser dito com relação à constituição francesa, cujo mecanismo é ainda mais drástico.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:32931 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação ao Inciso V, do Art. 115:  
Art. 115 - ...................... 
V - dissolver, nos casos previstos na  
Constituição e ouvido o Conselho de Estado, a  
Câmara dos Deputados e convoca eleições; 
Justificativa: 
Aprimoramento de redação. Além do que, a expressão Conselho de Estado é mais precisa e 
tradicional, no Direito Constitucional brasileiro. 
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:32932 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação ao Parágrafo Único do Art. 115;  
Art. 115 - ....................... 
Parágrafo Único - O Presidente da República  
poderá delegar atribuições ao Primeiro-Ministro. 
Justificativa: 
Como árbitro do Governo e em geral, das instituições, ao Chefe de Estado deve ser deixado a 
faculdade de delegar algumas atribuições ao Primeiro-Ministro. 
Parecer:   
   Concordamos com as ponderações do ilustre autor, somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:32933 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação ao Inciso IX, do Art. 115:  
Art. 115 - ........................... 
IX - convocar e presidir o Conselho de Estado; 
Justificativa: 
O Conselho de Estado é denominação mais precisa e tradicional no Direito Constitucional brasileiro.  
Ofereci emenda modificando a composição do Conselho de Estado e excluindo as indicações das 
Casas do Congresso e do Presidente da República.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:32934 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação ao Inciso VIII, do Art. 115:  
Art. 115 - .................... 
VIII - vetar, parcial ou totalmente, projeto  
de lei, ou solicitar a sua reconsideração ao  
Congresso Nacional; 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
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a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:32935 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do Inciso III, do Art. 115, o  
Procurador-Geral da União. 
Justificativa: 
Por emenda proposta anteriormente, a figura do Procurador-Geral da União foi incluída no inciso II, 
do referido art. 115. 
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:32936 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se, no Art. 115, o Inciso IV,  
renumerando-se os demais, com a seguinte redação:  
Art. 115 - ....................  
I - ........................... 
II - .......................... 
III - ......................... 
IV - Prover os cargos públicos do Estado, nos termos da Constituição; 
Justificativa: 
Os cargos públicos, especificamente do Estado, distintos dos do Governo, devem ser providos pelo 
chefe de Estado. 
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:32939 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva e Aditiva  
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Suprima-se do Inciso XIV, do Projeto, a parte  
final - ... "e, nas mesmas condições, decretar,  
total ou parcialmente, a mobilização nacional",  
dando-se nova redação ao Inciso XIX, do Art. 115;  
Art. 115 - .......................... 
XIX - decretar, por solicitação do  
Primeiro-Ministro e ouvido o Conselho de Estado, a  
intervenção federal, o estado de defesa, o estado  
de sítio e a mobilização nacional, parcial ou  
total, submetendo os respectivos decretos ao  
Congresso Nacional; 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação.  
Parecer:   
   A Emenda visa a alterar a redação de disposição normativa do Substitutivo, objetivando o seu 
aprimoramento.  
Contudo, deve ser rejeitada por não corresponder ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:32948 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   No Art. 115, suprima-se, na sua parte final, a expressão:  
... na forma e nos limites desta Constituição. 
Justificativa: 
A expressão, além de vaga, é indispensável.  
Parecer:   
   Concordamos com as ponderações do ilustre autor, somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:33038 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao Título V do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
TÍTULO V  
Da Organização Federal  
CAPÍTULO I  
Do Congresso Nacional  
SEÇÃO I  
[...] 
Capítulo II  
Da Presidência da República  
Seção I  
Do Presidente da República  
[...] 
Seção II  
Das Atribuições do Presidente da República  
Art. 87. Compete ao Presidente da República,  
na forma e nos limites desta Constituição:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 267  

 

I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e,  
por proposta deste, os Ministros de Estado;  
II - exercer inspeção superior sobre a ação  
do Governo e o funcionamento da Administração  
Pública Federal;  
III - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais  
Superiores, os Chefes de Missão Diplomática de  
caráter permanente, os Governadores de  
Territórios, os membros do Conselho Monetário  
Nacional, o Presidente do Banco do Brasil e o  
Presidente e Diretores do Banco Central do Brasil;  
IV - nomear, após aprovação pela Câmara  
Federal, o Procurador-Geral da República;  
V - nomear os juízes dos Tribunais Federais,  
o Consultor-Geral da República e o Procurador-  
Geral da União;  
VI - convocar, extraordinariamente, o Congresso Nacional;  
VII - dissolver, ouvido o Conselho da  
República e nos casos previstos na Constituição, a  
Câmara Federal, convocando eleições antecipadas;  
VIII - iniciar o processo legislativo  
nos casos previstos na Constituição;  
IX - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  
X - convocar e presidir o Conselho da  
República e nomear os seus membros, nos termos da  
Constituição;  
XI - manter relações do País com Estados  
estrangeiros e acreditar os representantes  
diplomáticos desses;  
XII - afirmar tratados, convenções e atos  
internacionais, "ad referendum" do Congresso Nacional;  
XIII - declarar guerra, autorizado ou "ad  
referendum" Do Congresso Nacional, em caso de  
agressão estrangeira ocorrida no intervalo das  
sessões legislativas;  
XIV - celebrar a paz, autorizado ou ad  
referendum do Congresso Nacional;  
XV - exercer o comando supremo das Forças  
Armadas, prover os seus postos de  
oficiais-generais e nomear seus comandantes;  
XVI - decretar, com prévia autorização do  
Congresso Nacional, total ou parcialmente, a  
mobilização nacional;  
XVII - autorizar brasileiros a aceitar  
pensão, emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XVIII - proferir mensagem perante o Congresso  
Nacional por ocasião da abertura da Sessão  
Legislativa, expondo a situação do País e  
solicitando as providências que julgar necessárias;  
XIX - decretar, por solicitação do Primeiro-  
Ministro e ouvido o Conselho da República,  
o Estado de Defesa, o Estado de Sítio e a  
intervenção federal, submetendo-os ao Congresso Nacional;  
XX - determinar a realização de referendo nos  
casos previstos na Constituição;  
XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;  
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XXII - conceder indulto ou graça;  
XXIII - permitir, com autorização do  
Congresso Nacional, que forças estrangeiras  
aliadas transitem pelo território nacional ou, por  
motivo de guerra, nele permaneçam  
temporariamente, sempre sob o comando de  
autoridade brasileira;  
XXIV - Presidir o Conselho de Ministros,  
quando solicitado pelo Primeiro-Ministro;  
XXV - pronunciar-se nas situações graves de  
vida da República.  
XXVI - exercer outras atribuições que lhe  
sejam atribuídas pela Constituição.  
Parágrafo único. O presidente da República  
pode delegar ao Primeiro-Ministro as atribuições  
de nomear Governadores de Territórios e conceder  
indulto ou graça, bem assim as previstas nos Itens  
XVII, XVIII, XIX e XX.  
[...] 
Sessão III  
Das Competências  
Art. 102. Compete ao Primeiro-Ministro:  
I - elaborar o Programa de Governo e  
apresentá-lo perante o Congresso Nacional;  
II - indicar ao Presidente da República, para  
nomeação e exoneração, os Ministros de Estado;  
III - convocar e presidir o Conselho de Ministros;  
IV - acumular, eventualmente, qualquer Ministério;  
V - promover a unidade de ação governamental,  
elaborar planos nacionais e regionais de  
desenvolvimento, submetendo-os ao Congresso Nacional;  
VI - exercer a direção superior da  
Administração federal;  
VII - dispor sobre a organização e o  
funcionamento da Administração federal, na forma  
da lei complementar;  
VIII - prover e extinguir os cargos públicos  
federais na forma da lei complementar;  
IX - expedir decretos e regulamentos para fiel  
execução das leis;  
X - enviar mensagem ao Congresso Nacional, ou  
a qualquer de suas Casas;  
XI - enviar o projeto da Lei de Diretrizes  
Orçamentárias e a proposta dos Orçamentos da União  
ao Congresso Nacional;  
XII - iniciar o processo legislativo, na forma  
e nos casos previstos na Constituição;  
XIII - prestar, anualmente, ao Congresso  
Nacional, as contas relativas ao exercício  
anterior, dentro dos sessenta dias após à abertura  
da sessão legislativa;  
XIV - comparecer regularmente ao Congresso  
Nacional ou a suas Casas, e participar das  
respectivas sessões, na forma regimental;  
XV - solicitar ao Presidente da República a  
decretação de intervenção federal, do Estado de  
Defesa e do Estado de Sítio;  
XVI - expedir decreto de desapropriação por  
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interesse social para fins de reforma agrária;  
XVII - integrar o Conselho da República;  
XVIII - exercer outras atribuições previstas  
nesta Constituição ou que lhe forem delegadas pelo  
Presidente da República.  
Art. 103. Compete ao Conselho de Ministros:  
I - traçar a linha política do Governo e  
apreciar as matérias referentes à sua execução;  
II - elaborar as propostas do plano  
plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento;  
III - aprovar os decretos, as propostas de lei  
e examinar as questões suscitadas pelo Primeiro-  
Ministro ou pelos Ministros de Estado;  
IV - deliberar sobre questões que afetem a  
competência de mais de um Ministério.  
V - opinar sobre as questões encaminhadas  
pelo Presidente da República;  
[...]. 
Justificativa: 
Oferecemos, na presente Emenda, uma proposta de Organização da União Federal, estabelecendo.  
I – a estruturação dos órgãos básicos que a integram, 
II – o relacionamento recíproco entre eles (vale dizer, o “sistema de governo”). 
Os órgãos básicos que compõem a União Federal são: 
I – O Congresso Nacional, representando o Povo Brasileiro na diversidade de sias 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 ás regras e princípios do regime democrático, 
que tornam possível a coesão da sociedade política brasileira,  
III – o Governo, órgão que, lastreando na maioria da opinião popular definida em eleições para o 
Congresso, dirige as políticas públicas, conduzindo a sociedade brasileira  
IV – a Administração Civil, órgão técnico, permanente, profissional e partidariamente neutro, que 
aplica ordinariamente o ordenamento jurídico e executa as políticas públicas definidas pelo Governo, 
de forma igual e imparcial para todos, dentro da Constituição, dirigida superiormente pela República 
da República.  
V – o Ministério Público, órgão da Administração Civil, dirigido superiormente pela Presidência da 
República, atuando junto ao Judiciário, para a defesa da ordem jurídica, da legalidade democrática, 
bem como dos interesses sociais e individuais indisponíveis,  
Vi – as Forças Armadas, órgão da Administração Militar, superiormente comandada pela Presidência 
da República, voltada para sua missão Constitucional de defesa dos valores da Pátria e das regras e 
princípios da democracia.  
Quanto ao relacionamento recíproco entre os órgãos (ou “Sistema de governo”), propomos o 
parlamentarismo (sistema que vem sendo acolhida pelos trabalhos constituintes desde os relatórios 
das subcomissões e das comissões temáticas, até o Substitutivo do Relator), com base nos seguintes 
pontos.  
I – separação clara de atribuições entre. 

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

b) O governo, órgão político partidário, fundando 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 á maioria parlamentar, evitando que possa substituir 
Governo sem o consentimento da maioria; 
III – o governo composto de uma coletividade de política, solidariamente responsável perante o chefe 
de Estado e perante a Câmara dos Deputados. 
Anexamos ao título V proposto, os artigos correspondentes e necessários á transição do 
presidencialismo ao parlamentarismo, para serem incorporados ás disposições transitórias.  
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Em síntese, a nossa preocupação com esta Emenda é chegarmos ao parlamentarismo – fórmula 
reconhecidamente superior do regime democrático – de forma progressiva e segura, sem 
açodamentos nem provocações, para alcançarmos esse objetivo no prazo mais adequado, com o 
apoio do maior número possível de forças políticas e sem o risco de retrocesso já marcado 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:33077 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   No inciso I, ao art. 115, substitua-se a  
palavra exonerar por "demitir". 
Justificativa: 
A palavra demitir, além de precisa, tem o mérito de ser mais genérica.  
Parecer:   
   Acolho a sugestão, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33078 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao inciso XXV, do art. 115:  
Art. 115 - ..................................  
XXV - exercer outras atribuições previstas na  
Constituição, ou em lei. 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33079 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao inciso XXIV, do art. 115:  
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Art. 115 - ..................................  
XXIV - presidir as reuniões do Conselho de  
Ministros, quando as houver convocado ou nelas  
estiver presente; 
Justificativa: 
Aprimoramento de redação. 
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33080 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   No inciso II, ao art. 115, substitua-se:  
Senado da República por Senado Federal e  
acrescente-se, ao elenco de autoridades, o  
Procurador-Geral da União. 
Justificativa: 
A expressão Senado Federal, além de tradicional, é mais própria já que ele apresenta os Estados que 
constituem a Federação. Por sua importância, nada autoriza a exclusão do Procurador-Geral da 
União do elenco das nomeações que devem passar pelo Senado.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33081 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se, ao inciso XVIII, do art. 115, a  
seguinte redação:  
Art. 115 - ..................................  
XVIII - dirigir mensagem ao Congresso  
Nacional ou a qualquer de suas Casas; 
Justificativa: 
Trata-se de competência indispensável ao exercício da Chefia do Estado.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
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parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33082 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao inciso XXIII, do art. 115:  
Art. 115 - ..................................  
XXIII - permitir, com autorização do  
congresso Nacional, que forças estrangeiras, sob o  
comando de autoridade brasileira, transitem pelo  
território nacional, ou nele permaneçam temporariamente. 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33083 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao inciso XX, do art. 115:  
Art. 115 - ..................................  
XX - determinar a realização de referendo,  
nos casos previstos na Constituição; 
Justificativa: 
Aprimoramento de redação.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33084 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 115, inciso de no.  
XVIII, renumerando-se os demais, com a seguinte redação:  
Art. 115 - ..................................  
XVIII - proferir mensagem perante o Congresso  
Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. 
Justificativa: 
A leitura de mensagem, na abertura da sessão legislativa, é ato próprio do Presidente da República e 
Chefe de Estado.  
Contrariando o seu alcance, o Projeto transferia a prática do ato para o elenco de competência do 
Primeiro-Ministro.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33086 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao inciso XVI, do art. 115:  
Art. 115 - ..................................  
XVI - exercer o comando supremo das Forças  
Armadas, nomear os seus comandantes e prover os  
postos de oficiais-generais; 
Justificativa: 
Aprimoramento de redação.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33087 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao inciso XV, do art. 115:  
Art. 115 - ..................................  
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XV - celebrar a paz, com autorização ou  
referendo do Congresso Nacional; 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33088 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso XI; do art. 115. 
Justificativa: 
As atribuições conferidas no projeto, ao Conselho de Defesa Nacional, já estão contidas no Conselho 
de Estado.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33316 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao art. 115, seu item X, que passa a esta forma:  
"X - exercer os atos que estabeleçam as  
relações do Brasil com os Estados estrangeiros e  
demais entes da vida internacional e acreditar  
seus representantes diplomáticos;" 
Justificativa: 
Vemos impropriedade em dizer-se que” ... compete ao Presidente da República...manter relações 
com os Estados estrangeiros...” 
Na verdade, o Brasil (ou qualquer país) é o ente contratante, ou que forma tratados, ou que mantém 
as relações com outros entes da vida mundial.  
Parece-nos mais próprio dizer que ao Presidente, logo, compete exercer os atos que estabeleçam 
tais relações.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
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pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:33397 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emendas Modificativas  
Dê-se à Seção II do Capítulo II - Do Poder  
Executivo - Título V - a seguinte redação:  
SEÇÃO II  
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Art. Compete privativamente ao Presidente da República:  
I - nomear e exonerar o Primeiro Ministro na  
forma estabelecida na Constituição;  
II - nomear e exonerar os Ministros de  
Estado, ouvido o Primeiro Ministro;  
III - convocar e presidir o Conselho de Ministros;  
IV - exercer com a cooperação do Primeiro  
Ministro e dos Ministros de Estado a direção  
superior da administração federal, apresentando  
plano de governo ao Congresso Nacional;  
V - iniciar o processo legislativo, ouvido o  
Primeiro Ministro, ou o Conselho de Ministros na  
forma e nos casos previstos nesta Constituição;  
VI - sancionar, promulgar e fazer publicar as  
leis, expedir decretos e regulamentos para sua  
fiel execução;  
VII - vetar projeto de lei, ou solicitar sua  
revisão ao Congresso Nacional, ouvido o Primeiro Ministro;  
VIII - convocar e presidir o Conselho da República;  
IX - convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional;  
X - dispor, conjuntamente com o Primeiro  
Ministro, sobre a estruturação, atribuições e  
funcionamento dos órgãos da administração federal;  
XI - nomear os governadores dos Territórios;  
XII - prover e extinguir os cargos públicos  
federais, na forma da lei;  
XIII - manter relações com os Estados estrangeiros;  
XIV - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, "ad referendum" do Congresso Nacional;  
XV - declarar guerra, depois de autorização  
pelo Congresso Nacional, ou, sem prévia  
autorização, no caso de agressão estrangeira  
ocorrida no intervalo das sessões legislativas;  
XVI - fazer a paz, com autorização ou "ad  
referendum" do Congresso Nacional;  
XVII - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  
XVIII - exercer o comando supremo das forças armadas;  
XIX - decretar a mobilização nacional, total ou parcialmente;  
XX - decretar e executar a intervenção  
federal, ouvido o Conselho da República;  
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XXI - autorizar brasileiros a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XXII - enviar as propostas de orçamento, o  
plano plurianual de investimento e a lei de  
diretrizes orçamentárias ao Congresso Nacional;  
XXIII - prestar anualmente ao Congresso  
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura  
da sessão legislativa, as contas relativas ao ano anterior;  
XXIV - remeter mensagem ao Congresso Nacional  
por ocasião da abertura da sessão legislativa,  
expondo a situação do País e solicitando as  
providências que julgar necessárias;  
XXV - decretar o estado de defesa, ouvido o  
Conselho de Defesa Nacional, "ad referendum" do  
Congresso Nacional;  
XXVI - solicitar ao Congresso Nacional,  
ouvido o Conselho de Defesa Nacional, a decretação  
do estado de sítio;  
XXVII - nomear, com aprovação do Senado  
Federal, os juízes dos tribunais superiores, do  
Tribunal de Contas da União, o Procurador Geral da  
República, o Consultor Geral da República e o  
Presidente do Banco Central.  
§ 1o. - O Presidente da República pode  
delegar ao Primeiro Ministro as atribuições  
mencionadas nos incisos III, V, VI, VII, X; XII,  
XIV, XXI e XXII, deste artigo. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Esta Emenda, do Constituinte Manoel Moreira, prejudica-se pela inexistência de uma Justificação 
que aponte as razões e as intenções de sua apresentação. Trata-se de iniciativa destinada a 
fortalecer o papel do Presidente da República, no Sistema Parlamentarista de Governo, em 
detrimento das funções do Primeiro-Ministro, que passa, assim, a coadjuvá-lo na condução da vida 
político-administrativa do País. Por outro lado, ao não sugerir as atribuições específicas do Primeiro-
Ministro, faz colidir as deste com as daquele.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33418 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Ao artigo 130, no inciso VIII, após a  
expressão "na forma da lei" a expressão",  
inclusive propor, privativamente, ao Congresso  
Nacional, a fixação da remuneração dos servidores  
civis e militares." 
Justificativa: 
Assim como o Poder Legislativo, regula a remuneração de seus servidores e o Poder Judiciário 
propõe e remuneração de seus funcionários, deve ser deixado, privativamente ao Primeiro Ministro o 
problema de remuneração do pessoal civil e militar a serviço do Executivo.  
Parecer:   
   O acréscimo sugerido, embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, contraria entendimento 
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predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33790 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VÍTOR BUAIZ (PT/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título V - Capítulo III Seção II  
Art. 130 - Inciso XII  
Sugere-se a supressão do mencionado inciso XII 
Justificativa: 
Justifica-se a emenda em questão, uma vez que o Estado democrático, deve assegurar a 
concretização da proposta de democratização dos meios de comunicação da massa. Para tanto, 
imprescindível se faz a criação do Conselho Nacional de Comunicação, sendo de responsabilidade 
do mesmo, “ad referendum” do Congresso Nacional, a outorga, renovação de concessão, autorização 
e permissão para canais de rádios e televisão. Conselho esse o qual deverá contar com a 
participação em sua composição, de representantes da sociedade civil organizada.  
Parecer:   
   A supressão sugerida, embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, não encontra apoio na 
Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33876 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 130.  
Acrescente-se ao art. 130, onde couber, o  
seguinte item:  
"indicar o seu substituto em caso de  
impedimento, dentre os membros do Conselho de Ministros." 
Justificativa: 
A proposta objetiva melhorar a técnica legislativa dos artigos 129 e 130, transferindo-se para este 
último a matéria contida no § 2° do art. 129, simples competência incluída no rol elencado no art. 130. 
Parecer:   
   O acréscimo sugerido não me parece conveniente. A norma já consta, com melhor técnica, do § 2o. 
do artigo 129 do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33877 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Dispositivo Emendado: Art. 130, item XII  
Acrescente-se ao item XII do art. 130 o  
seguinte codicilo: "observado o disposto no item  
XV do art. 77". 
Justificativa: 
A proposta vincula-se a outra, apresentada relativamente ao art. 77, item XV, cujos fundamentos se 
invocam igualmente no presente caso.  
Parecer:   
   O acréscimo sugerido não encontra apoio na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33927 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso VIII do artigo 130.  
EMENDA  
Dê-se ao inciso VIII do art. 130 do Projeto, a seguinte redação:  
"Art. 130 - Compete ao Primeiro-Ministro:  
............................................  
VIII - dispor, privativamente, sobre a  
estruturação, atribuições e funcionamento da  
administração federal;  
............................................ 
Justificativa: 
Deve competir, privativamente, a cada um dos Poderes do Estado a sua auto-organização 
administrativa, assegurando-se, assim, a indispensável autonomia. No caso específico da 
Administração Federal, tal competência deverá caber ao Chefe do Governo, de forma ampla, não 
devendo constituir-se esta matéria em reserva de lei.  
Parecer:   
   O acréscimo sugerido, embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, contraria entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33999 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regime Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
[...] 
Capítulo II  
Do Poder Executivo  
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Seção I  
Do Presidente da República  
[...] 
Seção II  
Das Atribuições do Presidente da República  
Art. 115 - Compete ao Presidente da República,  
na forma e nos limites desta Constituição:  
I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e,  
por proposta deste, os Ministros de Estado;  
II - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal,  
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais  
Superiores, os Chefes demissão diplomática de  
caráter permanente, os Governadores de  
Territórios, o Procurador-Geral da República, o  
Presidente e os Direitos dos Banco Central;  
III - nomear os juízes dos Tribunais Federais  
e o Procurador-Geral da União;  
IV - convocar extraordinariamente o Congresso Nacional;  
V - dissolver, ouvido o Conselho da República  
e nos casos previstos nesta Constituição, a Câmara  
dos Deputados e convocar eleições extraordinárias;  
VI - iniciar o processo legislativo conforme  
previsto nesta Constituição;  
VII - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  
VIII - vetar Projeto de Lei, parcial ou  
totalmente, ou solicitar a sua reconsideração ao  
Congresso Nacional;  
IX - convocar e presidir o Conselho da  
República e indicar dois de seus membros;  
X - manter relações com os Estados  
estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;  
XI - convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional;  
XII - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, referendado pelo Congresso Nacional;  
XIII - firmar acordos, empréstimos e  
obrigações externas, com autorização prévia do  
Senado Federal;  
XIV - declarar guerra, no caso de agressão  
estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou  
referendado por ele, quando ocorrida no intervalo  
das sessões legislativas, e, nas mesmas condições,  
decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;  
XV - celebrar a paz, autorizado ou após  
referendo do Congresso Nacional;  
XVI - exercer o comando supremo das Forças  
Armadas, nomear seus comandantes e prover seus  
postos de Oficiais-Generais;  
XVII - autorizar brasileiro a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XVIII - dirigir mensagem ao Congresso  
Nacional no início de Legislatura;  
XIX - decretar, por solicitação do  
Primeiro-Ministro e ouvido o Conselho da  
República, a intervenção federal, o estado de  
defesa e o estado de sítio, submetendo-os ao  
Congresso Nacional;  
XX - determinar, ouvido o Conselho da  
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República, a realização de referendo sobre  
proposta de Emenda Constitucional e Projeto de Lei  
que visem a alterar a estrutura ou afetar o  
equilíbrio dos Poderes;  
XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;  
XXII - conceder indulto ou graça;  
XXIII - permitir, com autorização do  
Congresso Nacional, que forças estrangeiras  
aliadas transitem pelo território nacional, ou,  
por motivo de guerra, nele permaneçam  
temporariamente, sempre sob o comando de  
autoridade brasileira;  
XXIV - presidir, quando presente, reunião do  
Conselho de Ministros;  
XXV - exercer outras atribuições previstas  
nesta Constituição.  
Parágrafo Único - O Presidente da República  
pode delegar ao Primeiro-Ministro as suas atribuições.  
[...] 
Art. 130 - Compete ao Primeiro-Ministro:  
I - exercer a direção superior da  
administração federal;  
II - elaborar o programa de governo e  
submetê-lo à aprovação da Câmara dos Deputados;  
III - indicar, para a nomeação pelo  
Presidente da República, os Ministros de Estado e  
solicitar sua exoneração;  
IV - promover a unidade de ação  
governamental, elaborar planos e programas  
nacionais e regionais de desenvolvimento,  
submetendo-os ao Congresso Nacional, para  
inclusão, no que couber, no plano plurianual, com  
a supervisão do Presidente da República.  
V - expedir decretos e regulamentos para fiel  
execução das leis;  
VI - enviar ao Congresso Nacional o plano  
plurianual de investimentos, o projeto da lei de  
diretrizes orçamentárias e as propostas dos  
orçamentos, previstos nesta Constituição;  
VII - prestar contas, anualmente, ao  
Congresso Nacional até sessenta dias após a  
abertura da sessão legislativa;  
VIII - dispor sobre a organização e o  
funcionamento da administração federal, na forma da lei;  
IX - iniciar o processo legislativo, na forma  
e nos casos previstos nesta Constituição;  
X - Acompanhar os projetos de lei em  
tramitação no Congresso Nacional, com a  
colaboração dos Ministros de Estado;  
XI - prover e extinguir os cargos públicos  
federais, na forma da lei;  
XII - conceder, autorizar, permitir ou  
renovar serviços de radiodifusão e de televisão.  
XIII - convocar e presidir o Conselho de Ministros;  
XIV - comparecer a qualquer das Casas do  
Congresso Nacional, ou às suas comissões, quando  
convocado, ou requerer data para seu comparecimento;  
XV - acumular, eventualmente, qualquer Ministério;  
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XVI - integrar o Conselho da República e o  
Conselho de Defesa Nacional;  
XVII - enviar mensagem ao Congresso Nacional  
ou a qualquer de suas Casas;  
XVIII - proferir mensagem perante o Congresso  
Nacional por ocasião de abertura da sessão  
legislativa, expondo a situação do País e  
solicitando as providências que julgar  
necessárias, devendo avaliar a realização, pelo  
Governo, das metas previstas no plano plurianual  
de investimentos e nos orçamentos da União;  
XIX - exercer outras atribuições previstas  
nesta Constituição ou que lhe forem delegadas pelo  
Presidente da República.  
Parágrafo único - O Primeiro-Ministro deverá  
comparecer mensalmente ao Congresso Nacional para  
apresentar relatório sobre a execução do programa  
de governo ou expor assunto de relevância para o  
País.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos contemplam os aspectos de mérito 
do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada á técnica legislativa nos termos dos debates e acordos 
efetuados tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator.  
Parecer:   
   O nobre Constituinte, Senador José Richa e outros tantos ilustres membros desta Constituinte 
apresentaram, com a presente emenda, uma proposta global para o Título V, que abrange as 
disposições relativas aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  
Examinando referida proposta e louvando o esforço e a abnegação patriótica de seus ilustres 
mentores, verificamos que o nosso Projeto contempla a maioria das proposições lançadas por esse 
grupo constituinte de escol, razão por que o nosso parecer é pela sua aceitação parcial, uma vez 
atendida a maioria das respectivas sugestões pelo nosso Projeto. 
   
   EMENDA:34134 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 115 esta redação:  
Art. 115 - .............................. 
Parágrafo único. O Presidente da República  
não poderá delegar ao Primeiro-Ministro qualquer  
de suas atribuições. 
Justificativa: 
Não tem o menor sentido falar-se na pretendida delegação de competências em um sistema 
parlamentar de governo. As funções do Presidente e do Primeiro-Ministro são específicas e não 
podem se confundir. 
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
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   EMENDA:34137 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se no art. 130, Item XIX, sua  
expressão final "ou que lhe forem delegada pelo  
Presidente da República". 
Justificativa: 
Em outra emenda, entendi ser incabível a pretendida delegação. Esta emenda é pois simplesmente 
de adequação.  
Parecer:   
   Por entender inadmissível a delegação prevista, o ilustre Constituinte sugere seja suprimida a parte 
final do parágrafo único do artigo 130.  
A supressão sugerida, embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, não encontra apoio na 
Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:34231 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO  
DE SISTEMATIZAÇÂO  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 115, inciso XIII:  
"XIII - firmar acordos e assumir obrigações  
externas, com autorização prévia do Senado da República". 
Justificativa: 
O inciso XIII é redundante. Se fala, genericamente, em obrigações, não há necessidade de falar em 
empréstimo. Quem recebe em empréstimo assume, “ipso facto”, a obrigação de restitui-lo. Acresce 
que o empréstimo não é a única forma de financiamento e que toda forma de financiamento implica a 
assunção, pelo financiado, da aplicação de restituir. Por estas razões, propõe-se a supressão da 
palavra “empréstimos”.  
Parecer:   
   Tendo em vista as opiniões manifestadas a respeito do dispositivo em questão, resolvemos suprimi-
lo do texto do Substitutivo.  
Pela rejeição da emenda, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:34232 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO  
DE SISTEMATIZAÇÃO  
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Inclua-se parágrafo no Art. 115, renumerando  
o atual parágrafo Único com § 2o.:  
"§ 1o. - Os tratados, convenções e atos  
internacionais obrigam Estados e Municípios." 
Justificativa: 
A matéria está contida nos poderes implícitos da União. Entretanto, em face da autonomia dos 
Estados e dos municípios, é recomendável explicitar o princípio, a fim de evitar dúvidas.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34233 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao inciso IV, do artigo 130, a seguinte redação:  
"promover a unidade de ação governamental,  
elaborar planos e programas nacionais e regionais  
de desenvolvimento, submetendo-os ao Congresso  
Nacional para inclusão, no que couber, no plano  
plurianual de investimentos, com a supervisão do  
Presidente da República". 
Justificativa: 
O objetivo desta Emenda é o deixar claro que todo e qualquer plano ou programa aprovado deverá 
ser incluído no plano plurianual de instrumentos, evidentemente nos gastos relacionados com 
investimentos.  
Com isto, mantém-se a unidade do plano de governo a fim de que tenha visão integral do gasto 
público e se possa evidenciar a viabilização financeira e orçamentária dos novos planos e programas.  
Parecer:   
   Embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, o acréscimo sugerido é desnecessário, por 
redundante.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34380 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se dos artigos abaixo mencionados a expressão "Primeiro Ministro".  
Art. 83, inciso I,  
Art. 83, inciso VI,  
Art. 93, "caput",  
Art. 93, inciso II,  
Art. 94, "caput",  
Art. 95, inciso I,  
Art. 96, "caput",  
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Art. 96, § 1o,  
Art. 101, "caput",  
Art. 104, inciso I,  
Art. 115, inciso XIX,  
Art. 118, inciso IV,  
Art. 119 § 2o,  
Art. 120, inciso IV,  
Art. 132, inciso II,  
Art. 148, inciso I, alíneas "a" e "i",  
Art. 149, inciso II,  
Art. 182, "caput". 
Justificativa: 
Decorrência de nossa emenda sobre a retirada do texto do Substitutivo do regime parlamentarista.  
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:34382 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Incluir no art. 115, as competências  
mencionadas no art. 130, suprimindo-se do texto a  
referência a Primeiro-Ministro. 
Justificativa: 
Decorrência da supressão do regime parlamentar de governo, em atenção a emenda por nós 
apresentada.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34408 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 115  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo II  
Do Poder Executivo  
Seção II  
Das Atribuições do Presidente da República  
Dê-se ao art. 115 do Substitutivo do Relator  
da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
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"Art. 115 - Compete ao Presidente da  
República, na forma e nos limites desta Constituição:  
I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro  
mediante o voto da Câmara dos Deputados;  
II - nomear e exonerar os Ministros de  
Estado, e os Secretários-Gerais dos Ministérios,  
devendo necessariamente exonerar os primeiros  
quando a Câmara dos Deputados lhes negar a sua confiança;  
III - receber o compromisso dos Ministros e  
Secretários-Gerais dos Ministérios;  
IV - prover, com ressalvas da Constituição e  
na forma da lei, os cargos públicos federais;  
V - presidir as reuniões do Conselho de  
Ministros, quando julgar conveniente;  
VI - exercer a chefia suprema das Forças  
Armadas, administrando-as por intermédio dos  
órgãos do Alto Comando;  
VII - determinar medidas de emergência e  
decretar o estado de sítio e o estado de emergência;  
VIII - remeter ao Congresso Nacional os  
projetos de decretos que repute infringentes das  
leis em vigor.  
§ 1o. - Todos os atos do Presidente da  
República devem ser referendados, no mínimo, pelo  
Presidente do Conselho de Ministros e,  
normalmente, pelo titular da pasta correspondente.  
§ 2o. - O Presidente da República não terá  
responsabilidade política, respondendo o Conselho  
de Ministros pelas declarações que fizer no  
exercício do cargo.  
§ 3o. - Os decretos de exoneração de  
Ministros e os de nomeação do novo Presidente do  
Conselho serão referendados pelo Presidente do  
Conselho demissionário e, se este se recusar, pelo  
novo Presidente do Conselho". 
Justificativa: 
As correções do sistema parlamentar proposto são necessárias, tendo em vista a harmonização das 
relações entre o Presidente da República e o Presidente do Conselho de Ministros.  
Parecer:   
   A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, 
que compõe a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente sobre as 
alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emenda, porquanto mantemos no Substitutivo o regime 
parlamentarista, com as competências e atribuições que foram objeto de análise e aprovação das 
lideranças e membros da Comissão de Sistematização auscultados.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34690 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, no item XIV, do art. 115, após a  
expressão total ou parcialmente a mobilização  
Nacional, a expressão e celebrar a paz.  
Suprima-se o item XV 
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Justificativa: 
A redação aprimorada.  
Parecer:   
   Concordamos com as ponderações do ilustre autor, somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:34691 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item XXIII do art. 115 a seguinte redação:  
"XXIII - permitir, com autorização do  
Congresso Nacional, que forças estrangeiras  
transitem pelo território Nacional, ou, por motivo  
de guerra, nele permaneçam temporariamente." 
Justificativa: 
O dispositivo, como está redigido originalmente torna impraticável o seu cumprimento.  
Parecer:   
   A Emenda refere-se às atribuições do Presidente da República, delineadas no art. 115, que compõe 
a Seção II do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alterações alvissaradas 
pelo ilustre constituinte, tendo em vista que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
posição diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 
   
   EMENDA:34696 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Inciso XIX, do Art.  
115, do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Substitua-se o inciso XIX, em epígrafe, pelos  
seguintes; com a numeração cabível:  
() - decretar o Estado de Defesa, por  
solicitação do Primeiro-Ministro, ouvido o  
Conselho de Defesa Nacional e submetendo-o ao  
Congresso Nacional;  
() - solicitar ao Congresso Nacional, ouvido  
o Conselho de Defesa Nacional, autorização para  
decretação do Estado de Sítio;  
() - decretar, ouvido o Conselho da  
República, a intervenção federal, nos termos desta Constituição. 
Justificativa: 
A competência concorrente ao Presidente da República, do Congresso Nacional, do Conselho da 
República e do Conselho de Defesa Nacional, não ficou perfeitamente explicitada na forma do Art. 
115, XIX, do atual Substitutivo.  
O cotejo o desmembramento que se propõe acima, com maior especificidade e adequação.  
Parecer:   
   A Emenda visa ao aprimoramento do texto.  
Aprovada, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34710 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item XVIII do art. 130, a seguinte redação:  
"XVIII - Ler mensagem perante o Congresso  
Nacional por ocasião de abertura de sessão  
legislativa, expondo a situação do País e  
solicitando as providências que julgar  
necessárias, devendo avaliar a realização, pelo  
Governo, das metas previstas no plano plurianual  
de investimentos e nos orçamentos da União." 
Justificativa: 
Redação aprimorada.  
Parecer:   
   A alteração proposta visa apenas a substituir a expressão "proferir" por "ler".  
Entendo perfeita a redação adotada e, por isso, opino por que a Emenda seja rejeitada. 
   
   EMENDA:34957 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o item XX do art. 115.  
O item III do art. 119. 
Justificativa: 
Trata-se de conflito com o disposto no art. 77, XI.  
Parecer:   
   A matéria objeto da Emenda, após estudos, foi mantida no novo Substitutivo do Relator.  
Pelo rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:35053 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Ao art. 130  
No item XI suprimir a expressão:  
"e extinguir" 
Justificativa: 
A faculdade para extinguir cargos públicos já está definida ao Congresso Nacional, no art. 76, X.  
Parecer:   
   A supressão sugerida, embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, não encontra apoio na 
Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 

___________________________________________________________________ 
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FASE S 

EMENDA:00368 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê.se ao Inciso XVI do art. 95 do Projeto de  
Constituição (A), a seguinte redação:  
Art. 95. Compete ao Presidente da República, na  
forma e nos limites desta Constituição:  
.................................................  
XVI - permitir, em tempo de paz, que forças  
estrangeiras amigas transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente. 
Justificativa: 
É normal na comunidade das nações, em tempo de paz, o trânsito, ou mesmo a permanência 
temporária, de força militares estrangeiras em território nacional, para a realização de exercícios 
militares conjuntos, visitas ou escalas operacionais (navios e aeronaves militares).  
O caso específico do Brasil, face á sua extensa fronteira terrestre e litoral de valor considerável no 
contexto geoestratégico do Atlântico Sul, pode-se considerar como um fato rotineiro, em tempo de 
paz, o trânsito ou a eventual permanência temporária de forças estrangeiras amigas em território 
nacional, quer para realizar exercícios de interesse de nossas Forças Armadas, quer para receber 
apoio logístico nas escalas operacionais de suas unidades (navios e aeronaves militares), a nível de 
reciprocidade. 
Pode-se citar, como exemplo, a existência de determinados estabelecimentos militares paraguaios, 
próximos á nossa fronteira, cujo acesso por forças militares paraguaias é normalmente realizado 
através de rodovias brasileiras, em território nacional, com autorização brasileira.  
Assim, em tempo de paz, não é adequado submeter-se à autorização do Congresso Nacional, toda 
vez que se tornar necessária, a concessão de permissão para que forças estrangeiras amigas, 
venham a efetuar trânsito ou permanência temporária em território nacional.  
O termo “forças estrangeiras amigas” é mais abrangente e flexível do que “forças estrangeiras 
aliadas”, que pressupõe a celebração prévia de um Acordo Militar ou Tratado formal. 
A enfatização da necessidade de que as forças estrangeiras em território nacional permaneçam sob o 
comando de autoridade brasileira, não é adequada ao texto constitucional, sendo mais próprio que a 
matéria esteja contida e perfeitamente regulamentada, no que diz respeito aos diversos níveis de 
comando, em outro ato legal de nível inferior.  
Em tempo de guerra, após a devida compatibilização, o Art. 59, inciso II, preverá a competência a 
exclusiva do Congresso nacional, para autorizar o Presidente da República a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.  
Parecer:   
   A presente Emenda, que altera o Inciso XVI do Art. 95 do Projeto de Constituição, propõe que, em 
tempo de paz, o trânsito de forças estrangeiras amigas, ou sua permanência temporária, em território 
nacional, seja permitido por simples autorização presidencial, sem necessidade de que o assunto 
seja submetido ao Congresso Nacional.  
Entende seu Autor que a autorização do Congresso somente seria necessária em tempo de guerra, 
uma vez que, em tempo de paz, o trânsito de forças militares estrangeiras amigas, pelo território 
nacional, especialmente as oriundas de países fronteiriços, é fato rotineiro.  
Além disso, julga ele que o termo "forças estrangeiras amigas" é mais abrangente e flexível do que o 
constante do texto atual: "forças estrangeiras aliadas", que pressupõe a celebração prévia de um 
acordo militar ou tratado formal.  
As razões contidas na justificação da emenda são plausíveis.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00653 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dê-se ao item I, do art. 95, o seguinte:  
Art. 95 - ..................................  
I - ........................................  
cujo número não poderá ultrapassar de dez (10).  
Passando, pois, à seguinte redação completa:  
"nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e, por  
proposta deste, os Ministros de Estado, cujo  
número não poderá ultrapassar de dez (10)"". 
Justificativa: 
A proposição tem por fim limitar em dez, o número máximo de Ministros, o que deve ser estabelecido 
qualquer que seja o sistema de governo adotado.  
Dir-se-á que a matéria deverá ser regulada na lei de organização administrativa do Governo Federal 
e não no texto constitucional. Entretanto, dado a nossa formação e meios adotados para resolver 
disputas políticas, é conveniente por um fim aos permanentes acréscimos da máquina administrativa, 
muitas vezes ampliada até para poder aproveitar os talentos de determinado ministeriável.  
Isto sem falar em Ministros Extraordinários e nas funções as quais se atribui prerrogativas, direitos e 
vantagens concedidas aos Ministros de Estado. 
Não encontramos nos países mais desenvolvidos, das chamadas democracias ocidentais, nenhum 
com tantos servidores de primeiro escalão, (como Estados Unidos, Argentina, França, Portugal, etc...) 
A redução do número de Ministros propicia maior contato com o Chefe de Governo, o que facilita a 
execução do programa e unifica o comando administrativo, evitando-se superposições de tarefas e 
geração de conflitos.  
Permite maior racionalidade na aplicação dos recursos do erário, com a consequente redução de 
despesas. 
Torna mais fácil a fiscalização, pelos dirigentes, do cumprimento das ordens transmitidas.  
Leva ao aprimoramento da máquina administrativa que deve ser mais estável, para poder ganhar em 
produtividade, especialização técnica, eficiência e profissionalização, reduzindo-se o exagerado 
número de cargos em comissão, Estes aliás, mais se prestam para aas prolongadas brigas e disputas 
entre correligionários, quando das trocas de governos, emperrando os serviços públicos que devem 
ter execução permanente e contínua.  
É possível a um Chefe de Estado governar com 28 Ministros como atualmente ocorre no País.  
Limite-se, pois, esse número.  
Parecer:   
   Pretende, a presente emenda, limitar em 10 o número máximo de Ministros de Estado Brasileiros.  
Entende seu autor que é preciso pôr um fim aos permanentes acréscimos da máquina administrativa 
federal, independentemente do sistema de governo que venha a ser adotado, e nada melhor que 
fazer isso no texto constitucional.  
As vantagens da redução do número de Ministros, segundo o autor, seriam muitas: maior contato do 
chefe de governo com os Ministros; maior facilidade de execução do programa; unificação do 
comando administrativo, evitando-se superposição de tarefas e geração de conflitos; maior 
racionalidade na aplicação dos recursos; maior facilidade de fiscalização; aprimoramento da máquina 
administrativa, com ganhos de estabilidade, produtividade, especialização técnica, eficiência 
e profissionalização, além da redução do número de cargos em  
comissão, que hoje se prestam a brigas e disputas entre correligionários, quando das trocas de 
governos, emperrando os serviços públicos, que devem ter execução permanente e contínua.  
Em que pese às louváveis intenções do autor, não vemos como apoiar sua proposição.  
Ainda que concordemos com a necessidade de melhor organização e desempenho da máquina 
administrativa, não julgamos cabível a fixação de um número máximo de Ministros de Estado.  
Primeiramente porque a fixação do número é totalmente arbitrária: 10 é um número aleatório, que 
poderia ser substituído por 8 ou por 12, com a mesma justificação.  
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Em segundo lugar, porque a limitação do número de Ministros, se vier a existir, deverá constar da lei 
de organização administrativa do Governo Federal, em consequência de uma análise global dos 
problemas apresentados pela máquina administrativa, tratando-se, portanto, de matéria 
infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00969 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Aos Capítulos II e III do Título IV do  
projeto de Constituição, seja dada a redação seguinte:  
Capítulo II  
Do Poder Executivo  
Seção I  
Da Presidência  
Subseção I  
[...] 
Subseção II  
Das atribuições  
Art. 94 - Compete ao Presidente da República:  
I - nomear e demitir, nos casos previstos na  
Constituição, o Primeiro-Ministro e, por  
solicitação deste, os Ministros de Estado;  
II - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal  
e dos Tribunais Superiores, os Chefes de Missões  
Diplomáticas de caráter permanente, os  
Governadores dos Territórios e o Procurador-Geral da União;  
III - nomear os Juízes dos Tribunais  
Regionais Federais, e dos Tribunais Regionais  
Eleitorais e do Trabalho, e, observado o disposto  
no art. 157, § 1o., o Procurador-Geral da República;  
IV - nomear, observado o disposto no art. 87,  
Ministros do Tribunal de Contas;  
V - nomear, por indicação do Primeiro-  
Ministro e após aprovação pelo Senado Federal, os  
membros do Conselho Monetário Nacional e o  
Presidente e Diretores do Banco Central do Brasil;  
VI - convocar, extraordinariamente, o  
Congresso Nacional;  
VII - dissolver, nos casos e na forma  
previstos na Constituição, a Câmara dos Deputados  
e convocar eleições;  
VIII - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;  
IX - vetar projeto de lei parcial ou totalmente;  
X - convocar e presidir o Conselho de Estado  
e indicar dois de seus membros;  
XI - convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional;  
XII - manter relações com Estados  
estrangeiros e acreditar os seus representantes  
diplomáticos;  
XIII - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, com o referendo do Congresso Nacional;  
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XIV - declarar guerra, no caso de agressão  
estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional,  
ou com o seu referendo, no caso de recesso, e, nas  
mesmas condições, decretar, total ou parcialmente,  
a mobilização nacional;  
XV - celebrar a paz, com autorização ou  
referendo do Congresso Nacional;  
XVI - permitir, com autorização do Congresso  
Nacional, que forças estrangeiras transitem pelo  
território nacional, ou nele permaneçam temporariamente;  
XVII - exercer o comando supremo das Forças  
Armadas e, por indicação do Primeiro-Ministro,  
nomear os seus comandantes e prever os postos de  
oficiais-generais;  
XVIII - autorizar brasileiro a aceitar  
pensão, empregou, ou comissão de governo estrangeiro;  
XIX - decretar o estado de defesa, por  
solicitação do Primeiro-Ministro, ouvidos o  
Conselho de Estado e o Conselho de Defesa  
Nacional, e submetê-lo ao Congresso Nacional;  
XX - solicitar, por proposta do Primeiro-  
Ministro, ao Congresso Nacional, ouvidos o  
Conselho de Estado e o Conselho de Defesa  
Nacional, autorização para decretar o estado de sítio;  
XXI - decretar, por proposta do Primeiro-  
Ministro, ouvidos o Conselho de Estado e o  
Conselho de Defesa Nacional, a intervenção federal;  
XXII - conferir condecorações e distinções honoríficas;  
XXIII - conceder indulto ou graça;  
XXIV - exercer outras atribuições previstas  
na Constituição, ou em lei.  
§ 1o. - O Presidente da República poderá,  
excepcionalmente, ouvido o Conselho de Estado,  
demitir o Governo, comunicando, de imediato, as  
razões de sua decisão, em mensagem à Câmara dos  
Deputados, nela fazendo a indicação de candidato  
ao cargo de Primeiro-Ministro, procedendo, para a  
formação do Governo, nos termos do disposto no  
art. 109, e seus §§ 1o. ao 7o.  
§ 2o. - O Presidente da República pode  
delegar atribuições ao Primeiro-Ministro.  
[...] 
Justificativa: 
A presente emenda processada de acordo com o art. 1°, da Resolução n° 3, de 1988, a exemplo da 
emenda Nelson Carneiro, que incidiu sobre o texto anterior do Projeto, é o produto do trabalho de 
muitos, desde o relatório do Senador José Fogaça. Assim, a tarefa do autor se caracterizou pelo 
cuidado em somar e compatibilizar contribuições.  
Com o ensejo, procurou-se aprimorar o sistema, adequando-o á realidade brasileira, sem fuga, 
todavia, aos parâmetros que caracterizam o sistema parlamentar dualista ou “racionalizado”. Seguiu-
se a trilha, já aberta, com indiscutível êxito, por outros países como a França, Portugal e a Grécia.  
Na versão de agora, alguns mecanismos importantes foram acrescidos, aperfeiçoando o trabalho de 
antes. 
Dimensionando-se e caracterizando-se, nitidamente, o Chefe de Estado como árbitro das instituições 
e do Governo, conferiu-se-lhe poderes pata. “excepcionalmente, demitir o Governo”, após ouvir o 
Conselho poderes, para, “excepcionalmente, demitir o Governo”, após ouvir o Conselho de Estado 
(art. 94, § 1°). Também, se concedeu ao Governo a atribuição de pediu a dissolução da Câmara (art. 
110).  
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Der outra parte, ainda imbuído do intento de aprimorar o sistema, deu-se uma melhor sistematização 
às disposições referentes ao Governo, evidenciando-o como órgão coletivo, o que é próprio do 
parlamentarismo (art. 99 e 106). Ao Primeiro-Ministro, deferiu-se a promoção e à coordenação “das 
atividades do Conselho de Ministros e a manutenção da unidade de orientação política e 
administrativa do Governo” (art. 102).  
As demais modificações, embora úteis, são menos relevantes.  
De qualquer modo, no fundamental, perdura no texto as contribuições valiosas de Afonso Arinos, 
Nelson Carneiro e José Fogaça, entre outros.  
Brasília, 12 de janeiro de 1988. 
Parecer:   
   Acolho na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. E, como 
Constituinte, votarei pela aprovação, eis que a emenda aperfeiçoa o regime parlamentar traçado no 
Projeto. 
   
   EMENDA:01048 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESSÉ FREIRE (PFL/RN) 
Texto:   
   Incluir, onde couber, nas atribuições do  
Presidente da República, art. 95 do Projeto de Constituição (A).  
Art. O Presidente da República, mediante lista  
tríplice à escolha do Congresso Nacional, indicará  
o Presidente e os membros da diretoria do Banco  
Central do Brasil, que serão nomeados para  
mandatos de cinco anos para o Presidente, e seis e  
sete anos para os membros da diretoria, conforme o  
disposto em lei complementar que cuidará de sua  
organização e especificação de suas atribuições.  
§ Único - O presidente e diretores do Banco  
Central do Brasil somente podem ser destituídos  
por decisão do Supremo Tribunal Federal, mediante  
representação do Procurador Geral da República ou  
por decisão do Congresso Nacional, mediante  
proposta de dois terços dos membros do Senado  
Federal e da Câmara dos Deputados. 
Justificativa: 
É preciso assegurar ao Banco Central do Brasil, uma direção autônoma e independente, com força 
decisiva sobre a emissão de moeda e colocação no mercado de títulos ou ações que agravem o 
Tesouro Nacional. Se não se efetivar o divórcio entre a atividade e controle da política monetária e a 
atividade política, jamais se encontrará o equilíbrio das contas do Tesouro, com a sua repercussão no 
endividamento externo e, via de consequência, na própria estabilidade da economia nacional.  
Parecer:   
   A presente emenda propõe que seja alterada a forma de escolha e destituição do presidente e 
diretores do Banco Central do Brasil.  
A escolha passa a ser feita pelo Congresso Nacional, a partir de lista tríplice apresentada pelo 
Presidente da República para cada cargo; a nomeação continua a ser feita pelo Presidente da 
República.  
O presidente do Banco Central passa a ter mandato de cinco anos, e, os diretores, mandatos de seis 
e sete anos, conforme disposto em lei complementar.  
Sua destituição só pode ocorrer por decisão do Supremo Tribunal Federal, mediante representação 
do Procurador-Geral da República, ou por decisão do Congresso Nacional.  
Alega o autor que é preciso assegurar ao Banco Central uma direção autônoma e independente, com 
força decisiva sobre a emissão de moeda e a colocação no mercado de títulos ou ações que agravem 
o Tesouro Nacional.  
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Segundo ele, somente o divórcio entre a atividade e controle da política monetária e a atividade 
política permitirá o equilíbrio das contas do Tesouro, com sua repercussão no endividamento externo 
e na própria estabilidade da economia nacional.  
Apesar das louváveis intenções do autor, e em que pese à consistência de sua proposta, não 
podemos apoiá-la, tendo em vista tratar-se de matéria infra-constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01302 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 95 da Seção II, do Capítulo II,  
do Título IV do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
Art. 95. Compete privativamente ao Presidente da República:  
I - desempenhar as chefias de Estado e de Governo;  
II - exercer a direção superior da  
Administração Federal;  
III - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas  
da União, os Chefes de missão diplomática de  
caráter permanente, os Governadores de Territórios  
e do Distrito Federal e, quando determinado em  
lei, outros servidores;  
IV - iniciar o processo legislativo, na forma  
e nos casos previstos nesta Constituição;  
V - sancionar, promulgar e fazer publicar as  
leis e expedir decretos e regulamentos para a sua  
fiel execução;  
VI - vetar projetos de lei, total ou  
parcialmente, na forma prevista nesta Constituição  
e a moção de censura contra Ministros de Estado;  
VII - dispor sobre a organização,  
estruturação, atribuições e funcionamento dos  
órgãos e entidades da Administração Federal;  
VIII - garantir o funcionamento regular dos  
Poderes e das instituições do Estado;  
IX - assegurar a intangibilidade da ordem constitucional;  
X - manter relações com Estados estrangeiros;  
XI - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, ad referendum do Congresso Nacional;  
XII - declarar guerra, depois de autorização  
pelo Congresso Nacional, ou, sem prévia  
autorização deste, no caso de agressão estrangeira  
ocorrida no intervalo das sessões legislativas;  
XIII - fazer a paz, ad referendum do  
Congresso Nacional ou depois de por este autorizado;  
XIV - autorizar, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras ou  
vinculadas a organismos internacionais transitem  
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;  
XV - decretar a mobilização nacional, total ou parcialmente;  
XVI - determinar, em situações de crise,  
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medidas constitucionais de defesa do Estado;  
XVII - decretar e executar a intervenção federal;  
XVIII - remeter ao Congresso Nacional  
mensagem sobre a situação do País, por ocasião da  
abertura da sessão legislativa;  
XIX - exercer o comando supremo das Forças Armadas;  
XX - praticar atos que visem à conservação da  
nacionalidade brasileira;  
XXI - autorizar brasileiros a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XXII - prestar anualmente ao Congresso  
Nacional, dentro de sessenta dias após abertura da  
sessão legislativa, as contas relativas ao ano anterior;  
XXIII - conceder indulto e comutar penas com  
audiência dos órgãos instituídos em lei e nos  
casos por esta não vedados.  
XXIV - nomear os oficiais-generais das Forças  
Armadas, o Procurador-Geral da República e o  
Consultor-Geral da República;  
XXV - editar decreto-lei, ad referendum do  
Congresso Nacional, nos termos desta Constituição;  
XXVI - autorizar que se executem, em caráter  
provisório, antes de aprovados pelo Congresso  
Nacional, os atos, tratados ou convenções  
internacionais, se a isto o aconselharem os  
interesses do País;  
XXVII - prover e extinguir os cargos públicos federais;  
XXVIII - nomear e exonerar os Ministros de Estado.  
Parágrafo único. São delegáveis as  
atribuições previstas nos itens II, VII, XX, XXIII e XXVII. 
Justificativa: 
A República brasileira tem tradição presidencialista. A única experiência parlamentarista durou, e foi 
desaprovada por mais de quatro anos do eleitorado. 
O nosso povo manifestou sempre o desejo de eleger o seu governante supremo, mormente agora, 
após mais de duas décadas de regime autoritário.  
Parecer:   
   A presente emenda altera o art. 95 do Projeto de Constituição, atribuindo ao Presidente da 
República o desempenho das Chefias de Estado e de Governo, na forma presidencialista tradicional.  
Alega seu autor que essa é uma exigência da tradição presidencialista brasileira; que nossa única 
experiência parlamentarista republicana durou pouco e foi desaprovada por mais de quatro quintos do 
eleitorado; e que o povo deseja eleger seu dirigente supremo, especialmente após mais de 
duas décadas de regime autoritário.  
Apesar das louváveis intenções do autor, não podemos apoiar a emenda apresentada, uma vez que 
julgamos a proposta parlamentarista constante do Projeto de Constituição como aquela que melhor 
corresponde às necessidades e anseios atuais da nação brasileira.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01559 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IX do art. 58, e  
Acrescente-se ao art. 95, que trata da  
competência do Presidente da República, inciso com  
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a seguinte redação:  
"Estabelecer critérios para classificação de  
documentos e informações oficiais sigilosos e  
prazos para a sua desclassificação, ouvido o  
Conselho de Defesa Nacional." 
Justificativa: 
As atividades do Poder Legislativo, por exigência Constitucional e por ser a casa do povo, não têm 
restrições ao conhecimento do público. Dessa forma, a maioria dos documentos que tramitam no 
congresso Nacional não têm classificação sigilosa.  
Os órgãos do Poder Executivo são os que mais se ultilizam da classificação sigilosa em seus 
documentos. Daí a razão porque essa matéria tem sido tratada por Decretos pelo Presidente da 
República, conforme atribuição que lhe é dada pelo Inciso III, Art. 81, da Constituição em vigor.  
Vale ressaltar que somente da prática constante da elaboração de documentos sigilosos, pelos 
órgãos do Poder Executivo, é que se pode ter um entendimento da necessidade de reformulação das 
regras estabelecidas nos Decretos.  
Acrescente-se, ainda, que o uso da classificação sigilosa em documentos oficiais decorre da 
necessidade de se resguardar os assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do 
Estado democrático, os quais se propõe sejam objeto de aconselhamento por parte do Conselho de 
Defesa Nacional, do qual participam representantes dos Poderes Executivo e Legislativo.  
Diante desses fatos, sugerimos a supressão do Inciso IX do Art. 68, deixando que as providencias 
contidas neste dispositivo permaneçam sob a competência do Presidente da República, após 
consulta ao Conselho de Defesa Nacional.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do inciso IX do artigo 58, transferindo-se, do Congresso Nacional 
para o Presidente da República, a atribuição de estabelecer critérios para classificação de 
documentos e informações oficiais sigilosos, e prazos para a sua desclassificação.  
Entendemos que a competência deve permanecer com o Congresso Nacional, como prevê o Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01658 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dar ao art. 108 a seguinte redação:  
Art. 108. Compete ao Primeiro Ministro:  
I - presidir as reuniões do Conselho de  
Ministros, observado o disposto no inciso XXIX do art. .  
II - auxiliar o Presidente da República na  
direção da política geral de Governo e ser co-responsável por ela;  
III - coordenar as atividades administrativas  
do Poder Executivo a ele delegadas;  
IV - convocar reuniões do Conselho de Ministros;  
V - instaurar processo legislativo que verse  
matéria inerente à competência do Conselho de  
Ministros, ressalvada a precedência de iniciativa  
do Presidente da República;  
VI - ser ouvido pelo Presidente da República  
quanto à nomeação e exoneração dos Ministros de Estado;  
VII - sugerir ao Presidente da República a  
exoneração de Ministro de Estado;  
VIII - elaborar, juntamente com o Conselho de  
Ministros, o Programa de Governo, dando ciência  
deste ao Congresso Nacional;  
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IX - promover a unidade da ação  
governamental, coordenando a ação dos Ministérios;  
X - elaborar planos nacionais e regionais de  
desenvolvimento, com a supervisão do Presidente da  
República, submetendo-os ao Congresso Nacional;  
XI - elabora, sob a supervisão do Presidente  
da República, o projeto de lei de diretrizes  
orçamentárias e a proposta de orçamento;  
XII - acompanhar, com a colaboração dos  
Ministros de Estado, os projetos de lei em  
tramitação no Congresso Nacional;  
XIII - comparecer a qualquer das Casas do  
Congresso Nacional, ou às suas Comissões, quando  
convocado, ou requerer data para seu  
comparecimento;  
XIV - exercer outras atribuições previstas  
nesta Constituição ou que lhe forem delegadas pelo  
Presidente da República.  
Parágrafo único. Para ausentar-lhe do País, o  
Primeiro-Ministro às mesmas normas previstas para  
as viagens do Presidente da República ao exterior. 
Justificativa: 
O Primeiro Ministro é o principal auxiliar do Presidente, instrumento político de mediação entre os 
poderes e será um controlador é unificador da administração.  
Parecer:   
   A presente emenda altera o art. 108, do Projeto de Constituição, que define as competências do 
Primeiro Ministro, atribuindo a ele funções auxiliares à Chefia de Governo, que passa a ser exercida 
pelo Presidente da República.  
Seu autor justifica a proposição com o entendimento de que, sendo a competência do Presidente da 
República perfeitamente compatível com um sistema de presidencialismo parlamentarizado, ao 
Primeiro Ministro deve caber a função de seu principal auxiliar, de instrumento político de mediação 
entre os poderes e de controlador e unificador da administração.  
Em que pese às louváveis intenções do autor, não podemos apoiar a emenda apresentada, uma vez 
que julgamos a proposta parlamentarista constante do Projeto de Constituição como aquela que 
melhor corresponde às necessidades e anseios atuais da nação brasileira.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01659 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dar ao art. 95 a seguinte redação:  
Art. 95 - Compete ao Presidente da República:  
I - exercer a direção superior da  
Administração Federal, com a cooperação do  
Primeiro Ministro e do Conselho de Ministros;  
II - nomear e exonerar o Primeiro Ministro na  
forma da Constituição;  
III - nomear e exonerar os Ministros de  
Estado, ouvido o Primeiro Ministro;  
IV - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas  
da União, os Chefes de missão diplomática de  
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caráter permanente, os Governadores de Territórios  
e o administrador do Distrito Federal e, quando  
determinado em lei, outros servidores;  
V - iniciar o processo legislativo, na forma  
e nos casos previstos nesta Constituição;  
VI - sancionar, promulgar e fazer publicar as  
leis e expedir decretos e regulamentos para a sua  
fiel execução;  
VII - vetar projetos de lei, total ou  
parcialmente, na forma prevista nesta Constituição;  
VIII - dispor sobre a organização,  
estruturação, atribuições e funcionamento dos  
órgãos e entidades da Administração Federal;  
IX - garantir o funcionamento regular dos  
Poderes e das instituições do Estado;  
X - assegurar a intangibilidade da ordem constitucional;  
XI - manter relações com Estados estrangeiros;  
XII - celebrar tratados, convenções e atos  
internacionais, "ad referendum" do Congresso Nacional;  
XIII - declarar guerra, depois de autorizado  
pelo Congresso Nacional, ou, sem prévia  
autorização deste, no caso de agressão estrangeira  
ocorrida no intervalo das sessões legislativas;  
XIV - fazer a paz, "ad referendum" do  
Congresso Nacional ou depois de por este autorizado;  
XV - autorizar, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras ou  
vinculadas a organismos internacionais transitem  
pelo território nacional ou permaneçam temporariamente;  
XVI - decretar a mobilização nacional, total  
ou parcialmente;  
XVII - determinar, em situações de crise,  
medidas constitucionais de defesa do Estado;  
XVIII - decretar e executar a intervenção federal;  
XIX - remeter ao Congresso Nacional mensagem  
sobre a situação do País, por ocasião da abertura  
da sessão legislativa;  
XX - exercer o comando supremo das Forças Armadas;  
XXI - praticar atos que visem à conservação  
da nacionalidade brasileira;  
XXII - autorizar brasileiros a aceitar  
pensão, emprego ou comissão de governo estrangeiro;  
XXIII - prestar anualmente ao Congresso  
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura  
da sessão legislativa, as contas relativas ao ano anterior;  
XXIV - conceder indulto e comutar penas, com  
audiência dos órgãos instituídos em lei e nos  
casos por esta não vedados;  
XXV - nomear os oficiais-generais das Forças  
Armadas, o Procurador-Geral da República e o  
Consultor Geral da República;  
XXVI - editar medidas provisórias "ad  
referendum" do Congresso Nacional, nos termos  
desta Constituição;  
XXVII - autorizar que se executem, em caráter  
provisório, antes de aprovados pelo Congresso  
Nacional, os atos, tratados ou convenções  
internacionais, se a isto o aconselharem os  
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interesses do País;  
XXVIII - prover e extinguir os cargos públicos federais;  
XXIX - presidir as reuniões do Conselho de  
Ministros, quando a elas comparecer;  
XXX - nomear os chefes do Gabinete Civil e Militar;  
XXXI - nomear o chefe do Serviço Nacional de Informação.  
§ 1o. - O Presidente da República poderá  
delegar quaisquer atribuições ao Primeiro  
Ministro, salvo as inerentes ao exercício da  
Chefia do Estado.  
§ 2o. - Os atos do Presidente da República  
devem ser referendados pelo Primeiro Ministro e  
pelo Ministro competente.  
§ 3o. - Enquanto não sobrevier sentença  
condenatória nas infrações penais comuns, o  
Presidente da República não estará sujeito a prisão. 
Justificativa: 
A Competência do Presidente da República é compatível com um sistema de presidencialismo 
parlamentarizado. 
Parecer:   
   A presente emenda altera o artigo 95 do Projeto de Constituição, atribuindo ao Presidente da 
República, além da Chefia de Estado, o desempenho de funções relativas à Chefia de Governo, sem 
eliminar, entretanto, a figura do Primeiro-Ministro, que se torna seu principal auxiliar.  
Seu autor justifica a proposição com o entendimento de que a competência do Presidente da 
República é perfeitamente compatível com um sistema de presidencialismo parlamentarizado.  
Em que pese as louváveis intenções do autor, não podemos apoiar a emenda apresentada, uma vez 
que julgamos a proposta parlamentarista constante do Projeto de Constituição como aquela que 
melhor corresponde às necessidades e anseios atuais da nação brasileira.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01830 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Título IV, Capítulo II,  
Seções I, II, III e IV  
Dê-se às Seções I, II, III, Capítulo II do  
Título IV a seguinte redação e acrescenta-se seção  
ao mesmo capítulo.  
CAPÍTULO II  
DO PODER EXECUTIVO  
SEÇÃO I  
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
[...] 
Seção II  
Das Atribuições do Presidente da República  
Art. 95 - Compete privativamente ao  
Presidente da República:  
I - Nomear e exonerar os Ministros de Estado;  
II - Exercer, com o auxílio dos Ministros de  
Estado, a direção superior da administração federal;  
III - Iniciar o processo legislativo, na  
forma e nos casos previstos nesta Constituição;  
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IV - Sancionar, promulgar e fazer publicar as  
leis, expedir decretos e regulamentos para a sua  
fiel execução;  
V - Vetar projetos de lei parcial ou  
totalmente ou solicitar a sua reconsideração ao  
Congresso Nacional;  
VI - Dispor sobre a organização e o  
funcionamento da administração federal, na forma da lei;  
VII - Manter relações com Estados  
estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;  
VIII - Celebrar, convenções e atos  
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;  
IX - Decretar o estado de defesa e o estado  
de sítio nos termos desta Constituição:  
X - Decretar e executar a intervenção federal;  
XI - Autorizar brasileiros a aceitar pensão,  
emprego ou comissão de Governo estrangeiro;  
XII - Remeter mensagem e plano de governo ao  
Congresso Nacional por ocasião da abertura da  
Sessão Legislativa, expondo a situação do País e  
solicitando as providências que julgar necessárias;  
XIII - Conceder indulto e comutar penas com  
audiência, se necessário, dos órgãos instituídos e, lei;  
XIV - Exercer o comando supremo das forças  
Armadas, promover os oficiais-generais das três  
armas, e nomear os seus comandantes;  
XV - Nomear, após aprovação pelo Congresso  
Nacional, os Ministros do Supremo Tribunal  
Federal, do Tribunal de Contas da União, dos  
Tribunais Superiores, os Governadores de  
Territórios, o Procurador-Geral da República, o  
Presidente e os Diretores do Banco Central e  
outros servidores quando determinado em lei;  
XVI - Nomear os magistrados nos casos  
previstos nesta Constituição e o Procurador-Geral da União;  
XVII - Convocar e presidir o Conselho da  
República e o Conselho de Defesa Nacional;  
XVIII - Declarar guerra, no caso de agressão  
estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou  
referendado por ele quando o corrida no intervalo  
das sessões legislativas, e, nas mesmas condições,  
decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;  
XIX - Celebrar a paz, autorizado ou após  
referendo do Congresso Nacional;  
XX - Determinar a realização de referendo  
popular, nos termos desta Constituição.  
XXI - Conferir condecorações e distinções honoríficas;  
XXII - Permitir, com autorização do Congresso  
Nacional, que forças estrangeiros ou vinculadas a  
organismos internacionais transitem pelo  
território nacional, ou , por outro motivo de  
guerra, nele permaneçam temporariamente, sempre  
sob o comando de autoridade brasileira;  
XXIII - Enviar ao Congresso Nacional o plano  
plurianual de investimentos, o projeto da lei de  
diretrizes orçamentárias e as propostas de  
orçamentos, previstos nesta Constituição;  
XXIV - Prestar anualmente, ao Congresso  
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Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura  
da sessão legislativa, as contas relativas ao  
exercício anterior;  
XXV - Prover e extinguir os cargos públicos  
federais, na forma da lei;  
XXVI - Adotar medidas provisórias com força  
de lei, nos termos desta Constituição.  
XXVII - Exercer outras atribuições previstas  
nesta Constituição.  
§ 1o. - O Presidente da República poderá  
delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI,  
XXV, primeira parte, XIII, XI, XXI e XIV, aos  
Ministros de Estado ou aos Procuradores-Gerais da  
República e da União, que observarão os limites  
traçados nas respectivas delegações.  
Art. 95A - Uma vez em cada sessão legislativa  
após o primeiro ano de governo, o Presidente da  
República poderá submeter ao Congresso Nacional  
medidas legislativas que considere programáticas e  
de relevante interesse nacional.  
Parágrafo Único. O Congresso Nacional, em  
sessão conjunta, apreciará as medidas  
programáticas no prazo de 30 dias, deliberando  
pela maioria de seus membros.  
[...] 
Justificativa: 
Ao propormos aos nossos eminentes Pares a volta ao regime Presidencialista, sopesamos, 
devidamente, uma série de fatores, que não podem ser minimizados e que procuraremos aflorar com 
a brevidade que o momento impõe.  
É necessário deixar de lado a discussão apriorística e dicotômica entre Parlamento e 
Presidencialismo, fugir aos seus condicionamentos e mergulhar em nossa realidade, em nossa 
história e tentar enxugar os impasses do presente na perspectiva do possível futuro.  
Há uma exigência a que todos se curvam: o povo deve eleger o Presidente. Há um significado pata 
isto: o povo quer escolher quem vai tomar as decisões fundamentais que afetam a sua vida. O 
presidente, então há de responsabilizar-se pelas decisões de governo, especialmente nomear os 
Ministros e demais autoridades nos cargos de confiança, e fazer o plano de governo.  
A proposta faz o Congresso, além de aperfeiçoar as suas funções fiscalizadoras e atuar como 
depositário da soberania popular, ser capaz de censurar o desempenho do administrador, em 
qualquer nível, desde Ministros até diretores de departamentos e órgãos. A censura impõe ao Chefe 
do Executivo a demissão do servidor.  
Parecer:   
   A emenda 2P01830-1 chega a essa Relatoria com a sustentação indesmentível de 345 assinaturas 
de ilustres senhores Constituintes. Não bastasse essa circunstância, por si só garantidora da sua 
força regimental, acresce-se o fato de que o seu primeiro signatário é o ilustre Senador Humberto 
Lucena, expressão eminente da vida política nacional.  
Ao Relator cabe cumprir o determinismo regimental.  
A emenda deve ser acolhida, tendo em vista o privilégio que o Regimento Interno dá às emendas 
coletivas com mais de 280 assinaturas (Art. 1o., Resolução no. 3/88).  
Devo destacar, no entanto, a minha posição manifestada no Plenário da Comissão de 
Sistematização, quando, de forma coerente, votei pela aprovação do Sistema Parlamentar.  
O presidencialismo brasileiro, verdadeira monarquia absoluta "ad tempus", em que pese o respeito 
àqueles que defendem tal sistema, é responsável indiscutível pela despolitização do povo brasileiro e 
pela frustração a todas as tentativas de organização social, política e participativa. Em contrapartida, 
o parlamentarismo enseja "permanente" participação política popular, que não fica restrita às 
quadrienais ou quinquenais (quando não em períodos ainda mais longos) chamadas às eleições 
Presidenciais.  
Nem se diga que o parlamentarismo leva ao governo políticos que não recebem os milhões de votos 
que o presidencialismo atribui ao Chefe do Executivo. Trata-se de uma falácia.  
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Sendo, no parlamentarismo, o governo exercido pelos Congressistas, forçosamente hão de ser 
somados os votos de cada um dos parlamentares, para se atingir o total da consagração eleitoral 
legitimatória.  
Também é falaz fazer alusão ao parlamentarismo de 1961,tentativa utilizada para contornar a crise 
em que o País estava então prestes a se ver mergulhado. Vale até, a título de lembrança, a 
experiência da monarquia parlamentar, vivenciada no segundo império, cujos resultados não foram 
tão desastrosos quanto no presidencialismo.  
Ademais, sinto-me no dever de chamar a atenção dos membros desta Assembléia Nacional 
Constituinte para possível incongruência que venha a se estabelecer entre o que consta do Capítulo I 
do Título IV, que trata do Poder Legislativo e o que consta dos Capítulos II, III do mesmo Título, que 
tratam do Poder Executivo.  
Na verdade, a alteração que se estabelece não é da harmonia e da interdependência, mas isto sim 
do confronto e do desequilíbrio com a emergência incontrolável de graves crises institucionais e 
ameaças constantes à estabilidade democrática.  
Há grande diferença entre uma proposta de simples fortalecimento do Poder Legislativo e outra, de 
estruturar esse Poder para um Sistema Parlamentar de Governo.  
Alertamos os senhores constituintes para a grave inadequação que poderá se estabelecer.  
Da forma como está posto a questão, transforma-se o Poder Legislativo num poder artípoda do Poder 
Executivo.  
Cumpro meu dever de Relator ao evidenciar, aos olhos dos ilustres membros desta Assembléia, tais 
contradições.  
Basta dizer que o poder de veto presidencial, tal como está previsto no Capítulo do Poder Legislativo, 
supõe um Presidente que não governe. A mesma isenção é a que dá ao Presidente Chefe de Estado 
a possibilidade de expedição do instrumento das medidas provisórias, uma medida que na prática 
veio substituir o Decreto-Lei.  
Não é demasiado lembrar que, no artigo que estabelece a competência do Congresso Nacional, 
inclui-se a possibilidade de sustar atos normativos do Poder Executivo, o que seria mais palatável a 
um regime parlamentarista, mas com enormes riscos num regime presidencialista.  
Enquanto no Capítulo do Poder Legislativo estabelece-se um quórum de maioria absoluta para a 
reação de censura, a emenda em exame propõe um mínimo de 2/3 dos votos dos membros da 
Câmara dos Deputados para tal fim.  
Sem contar o fato de que a emenda restaura a figura da moção a um Ministro ou a um grupo de 
Ministros. Largos e exaustivos debates foram travados nas diversas instâncias desta Assembléia 
Constituinte, com a conclusão consensual pela censura coletiva.  
Sinto-me também no dever de mencionar a questão orçamentária e a questão legislativa. Há uma tal 
desarmonia entre a emenda ora proposta e o Capítulo I do texto do Projeto de Constituição (e mesmo 
do Substitutivo correspondente originário do grupo político que convencionou chamar-se 
Centrão) que o Poder Legislativo acabará por inviabilizar as políticas orçamentárias do Poder 
Executivo, impedindo o Presidente de governar.  
Em razão do exposto, apesar do acolhimento à emenda, já declarado na abertura deste parecer, faço 
a ressalva de que meu voto pessoal, como Constituinte, será contrário à emenda. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00096 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Suprima-se, do inciso IV, do Art. 86, Seção  
II, do Capítulo II, do Título IV, do Projeto de  
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Constituição (V), a expressão "... decretos e  
...", redigindo-o como a seguir: "...  
IV - sancionar, promulgar, fazer publicar as  
leis e expedir regulamentos para sua fiel  
execução;"  
Bem como assim, suprima-se o Art. 64 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
A referida emenda pretende coibir a expedição de decreto-lei pelo Chefe do Executivo, mas, pretende 
principalmente definir as funções clássicas do Legislativo e do Executivo.  
Ninguém ignora que o Congresso Nacional, quando da expedição e vigência desses diplomas, fica 
totalmente afastado do poder decisório, limitando-se a homologar, a chancelar programas e planos que já 
vêm prontos e acabados do Planalto.  
Recentemente, num exemplo absurdo de desrespeito ao Poder Legislativo, o Chefe do Executivo acaba de 
baixar decreto-lei reprogramando o Orçamento Geral da União, ninguém há de negar a necessidade de 
suplementação orçamentária, mas não é esta a forma correta de fazê-la.  
Para ilustrar, aí estão três outros exemplos recentes que demonstram com clareza o pouco caso que o 
Executivo trata a sociedade e seus representantes legislativos: o plano cruzado, os pacotes fiscais, a 
negociação da dívida externa... 
Por isso a razão da emenda supressiva, do contrário o Congresso não poderá desempenhar a missão que os 
novos tempos lhe destinam e continuaremos, cada vez mais, surpreendidos e derrotados, todas as vezes que 
esta Casa se impuser em suas prerrogativas.  
São muitos os casos comprometidos por essa mácula.  
DESPACHO 
A Emenda suprime dos dispositivos (art. 86, IV e art. 64), não correlatos, o que contraria as normas 
regimentais (art. 23, § 2° do Regimento Interno da Assembleia Constituinte). O núcleo da proposta é eliminar 
a competência atribuída ao Presidente da República para adotar medidas provisórias, com força de lei. 
Admite-se o seu acolhimento em relação ao art. 64.  
Parecer:   
   O item IV do art. 86 refere-se à competência privativa do Presidente da República para sancionar, 
promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. A supressão do 
termo "decretos" não tem procedência, porquanto, na justificativa, o ilustre autor acentua o seu objetivo que é 
o de coibir a expedição de decretos-leis. Por outro lado, a supressão requerida do art. 64 e de seu parágrafo 
único não é de ser levada em conta, eis que as medidas provisórias com força de lei, em caso de relevância 
e de urgência, constituem instrumentos importantíssimos para o moderno "well state", desde que utilizados 
com parcimônia, propriedade e com a eficácia. Por outro lado, é de considerar a subordinação da aprovação 
definitiva de tais medidas à soberana decisão do Congresso Nacional, como previsto no texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00228 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIONÍSIO HAGE (PFL/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao texto do inciso XIV do art. 86 do  
Projeto de Constituição (B), a seguinte redação:  
"Art. 86 - ................................  
..................................................  
XIV - exercer o comando supremo das Forças  
Armadas, promover seus oficiais-generais e nomeá-  
los para os cargos que lhes são privativos'. 
Justificativa: 
O termo “armas” na expressão “promover os oficiais-generais das três armas” não define com exatidão o 
conjunto das Forças Singulares, podendo ter seu significado confundido em face da conceituação de “armas 
e serviços” que ocorre no vocabulário técnico-militar. Por outro lado, a expressão “nomear os seus 
comandantes” poderá restringir, de forma inadequada, a possibilidade de nomeação dos oficiais-generais 
pata os cargos de comando, direção e chefia que lhes são privativos.  
Parecer:   
   O item XIV do art. 86 atribui competência privativa ao Presidente da República para exercer o comando 
supremo das Forças Armadas, promover os oficiais-generais das três armas e nomear os seus comandantes. 
A supressão das expressões "das três armas" não quebra o princípio da hierarquia ou da ordem disciplinar 
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nas Forças Armadas, todavia, a supressão deveria incidir sobre a parte remanescente da frase, de modo a 
que ficasse a competência restrita ao comando supremo das Forças Armadas, ficando o restante da matéria 
para ser regulada em lei.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00230 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 86, inciso XVII, a seguinte redação:  
Art. 86. - ................................  
XVII - Nomear os magistrados nos casos  
previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral  
da União: 
Justificativa: 
A emenda objetiva corrigir erro manifesto, uma vez que a Seção II, do Capítulo VI, do Título IV, ao tratar, da 
“Advocacia-Geral da União”, menciona que ela tem por chefe o Advogado-Geral da União (art. 137, § 1°). Em 
consequência, o dispositivo cogitado pela emenda necessita de correção de linguagem, inclusive no aspecto 
de técnica legislativa.  
Parecer:   
   A emenda corrige erro manifesto, constatado na publicação do Projeto B, motivo por que a acolhemos 
integralmente.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00396 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No art. 86, item XVII, da Parte Permanente  
do Vencido, a expressão "Procurador-Geral da  
União"" configura-se como erro, considerado o  
disposto no artigo 137 e seus parágrafos.  
Assim, aquela expressão deve ser substituída por  
"ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO", a mesma  
encontrada no § 1o. do já mencionado artigo 137. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda corrige erro manifesto, constatado na publicação do Projeto B, motivo por que a acolhemos 
integralmente.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00481 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Inciso XIV do Art. 86.  
Suprimir a expressão "... promover os  
oficiais-generais das três armas e nomear os seus  
comandantes"; do inciso XIV do Art. 86, que passa  
a ter a seguinte redação:  
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Art. 86 ....................................  
............................................  
XIV - exercer o comando supremo das Forças Armadas; 
Justificativa: 
O que se pretende é deixar que os encargos inerentes ao Comandante do Supremo das Forças Armadas 
permanecem no contexto das atribuições genéricas do Presidente da República. Evidentemente que, com 
base em legislação ordinária e segundo a prática já consagrada, a promoção de oficiais-generais e oficiais 
superiores bem com o provimento dos cargos mais importantes, sempre foram e serão da competência 
exclusiva do Presidente.  
Esta emenda supressiva visa a evitar centralização no mais alto nível de decisões políticas.  
Parecer:   
   O item XVI do art. 86 atribui competência privativa ao Presidente da República para exercer o comando 
supremo das Forças Armadas, promover os oficiais-generais das três armas e nomear os seus comandantes. 
A supressão das expressões "promover os oficiais-generais das três armas e nomear os seus comandantes" 
é proposta na emenda sob o argumento de evitar a centralização no mais alto nível de decisões políticas e, 
também, por ser matéria consagrada, pela legislação ordinária. Tendo em vista que a redação proposta para 
o referido item não quebra o princípio da hierarquia ou da ordem disciplinar nas Forças Armadas, que são 
fundamentais à vida da instituição, somos pelo acolhimento da medida.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00708 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MELO (PMDB/AC) 
Texto:   
   No art. 86, item XVII, da Parte Permanente  
do Vencido, a expressão "Procurador-Geral da  
União" configura-se como erro, considerando o  
disposto no artigo 137 e seus parágrafos.  
Assim, aquela expressão deve ser substituída  
por "Advogado-Geral da União", a mesma  
encontrada no § 1o. do já mencionado artigo 137. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda corrige erro manifesto, constatado na publicação do Projeto B, motivo por que a acolhemos 
integralmente.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00730 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PMDB/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao texto do inciso XIV do art. 86 do  
Projeto de Constituição (B), a seguinte redação:  
"Art. 86. ..................... 
XIV - exercer o comando supremo das Forças Armadas. 
Justificativa: 
O termo “armas” na expressão “promover os oficiais-generais das três armas” não define com exatidão o 
conjunto das Forças Singulares, podendo ter seu significado confundindo em face da conceituação de “armas 
e serviços” que ocorre no vocabulário técnico-militar. Por outro lado, a expressão “nomear os seus 
comandantes” poderá restringir, de forma inadequada, a possibilidade de nomeação dos oficiais-generais 
para os cargos de comando, direção e chefia que lhes são privativos.  
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos do parecer oferecido à emenda no. 2T00481-2. 
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   EMENDA:01506 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimir, no inciso XIV do artigo 86, as expressões "das três armas". 
Justificativa: 
Com o emprego do vocábulo “armas”, o que se pretende, sem dúvida, é designar as Forças Armadas, razão 
pela qual a redação não corresponde à terminologia correta.  
Enquanto Forças Armadas compreendem as três instituições permanentes de defesa da Pátria e de suas 
instituições, arma designa as subdivisões da tropa, tais como: infantaria, artilharia, engenharia, não 
contemplando, por exemplo, os serviços, como os de intendência, saúde, etc.  
No dispositivo, os oficiais-generais ali referidos são os das três Forças, não apenas os das armas.  
Parecer:   
   O item XIV do art. 86 atribui competência privativa ao Presidente da República para exercer o comando 
supremo das Forças Armadas, promover os oficiais-generais das três armas e nomear os seus comandantes. 
A supressão das expressões "das três armas" não quebra o princípio da hierarquia ou da ordem disciplinar 
nas Forças Armadas, todavia, a supressão deveria incidir sobre a parte remanescente da frase, de modo a 
que ficasse a competência restrita ao comando supremo das Forças Armadas, ficando o restante da matéria 
para ser regulada em lei.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01604 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WAGNER LAGO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Art. 86, inciso IV, do Projeto (B):  
SUPRIMIR do texto do inciso IV do artigo 86  
do Projeto as expressões: 'a organização e''. 
Justificativa: 
Há contradição do texto, caso não seja emendado, com o disposto no artigo 49, incisos VIII, IX e X, que 
elenca as atribuições do Congresso Nacional. Dispor sobre a organização envolve dispor sobre a 
organização administrativa, a criação, transformando e extinção de cargos, bem como a criação, estruturação 
e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública.  
Parecer:   
   O item VI do art. 86 trata da competência privativa do Presidente da República para dispor sobre a 
organização e o  
funcionamento da administração federal, na forma da lei. A supressão das expressões "a organização e" 
pressupõe retirar da competência do Presidente o estabelecimento do conjunto de regras para a organização 
e funcionamento dos órgãos do Poder Executivo, o que não é de boa técnica administrativa, uma vez que à 
lei compete estabelecer princípios e normas de funcionamento e de existência legal, o que se encontra 
devidamente ressalvado no referido texto, "in fine".  
Pela rejeição. 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

EMENDA:00182 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Art. 84 (...)  
VII - manter relações com Estados estrangeiros; 
Justificativa: 
A supressão sugerida deve ser feita pois manter relações com Estados estrangeiros já significa exercer o 
direito de legação ativo e passivo. Ademais, o Presidente da República acredita os agentes diplomáticos 
brasileiros e não os estrangeiros, como a anfibológica construção induz.  
   
   EMENDA:00201 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 84 - .........................  
II - Suprima-se. 
Justificativa: 
A matéria está contida no art. 76. 
   
   EMENDA:00278 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   IV - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis; exercer o poder regulamentar. 
Justificativa: 
Trata-se de conferir a exata categorização jurídica da matéria versada. Ora, ao poder-dever estatuído na 
norma em apreço expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis – corresponde à competência 
reconhecida teoricamente como “poder regulamentar”, cumprindo á práxis do direito brasileiro fixar o seu 
devido alcance para que não seja tão limitado que inviabilize o governo nem tão ampla que se imiscua na 
legiferação.  
Desta forma, em nome do apuro técnico de que se deve revestir a terminologia constitucional, alvitra-se o 
abandono da tradicional e imprecisa nomenclatura, adotando-se a definição doutrinária do instituto.  
   
   EMENDA:00481 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XX do art. 84 esta redação:  
Art. 84. ........................................  
XX - celebrar a paz, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele. 
Justificativa: 
Aperfeiçoa-se a linguagem evitando-se o erro, contido no dispositivo. Autorizado pelo Congresso ou com o 
referendo do Congresso. São regências distintas. É melhor repetir o que, aliás, corretamente, já estava dito 
no inciso XIX, autorizado pelo Congresso ou referendo por ele. Também se poderia dizer: “celebrar a paz, 
autorizado pelo Congresso Nacional ou com o referendo do mesmo”, o que, todavia, me parece menos 
elegante gramaticalmente.  
   
   EMENDA:00673 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   
   Suprimir a expressão "de investimentos" após o vocábulo "plurianual". 
Justificativa: 
Em fase de trabalho anterior da Assembleia Constituinte, quando ampliou-se o conteúdo do plano plurianual, 
por lapso, deixou-se de suprimir a expressão citada, a exemplo do que foi feito em outros dispositivos do 
texto.  
   
   EMENDA:00698 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   
   Restabeleça-se redação aprovada em 2o. Turno e  
renumere-se os demais incisos.  
"XI - autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou comissão de governo estrangeiro;" 
Justificativa: 
A redação apresentada pela Comissão altera o sentido do que foi aprovado pelo Plenário. 
 
_______________________________________________________________________________ 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 84 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.  

 


