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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. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do 
Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena 
de perda do cargo.  

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:00528 DT REC:07/04/87 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE PRESIDENTE E O VICE-PRESIDENTE PODEM AUSENTAR-SE DO  
PAÍS DESDE QUE FAÇAM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONGRESSO NACIONAL EXPONDO  
OS MOTIVOS DA VIAGEM E APRESENTEM RELATÓRIO DA MESMA. 
 
   SUGESTÃO:05509 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   

   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL AUTORIZAR O  
PRESIDENTE E O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA A SE AUSENTAREM DO PAÍS  
POR PERÍODO SUPERIOR A SETE DIAS. 

 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 5ª reunião da Subcomissão do Poder Executivo notas taquigráficas da audiência 
pública realizada em 30/4/1987 sobre Poder Executivo / Sistema Federativo / Organização dos 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Poderes; e na 7ª reunião da mesma Subcomissão notas taquigráficas da audiência pública realizada 
em 6/5/1987 sobre Poder Executivo / Regime político / Federação. Disponíveis em: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-
dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3b 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER EXECUTIVO - IIIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 8º - O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão ausentar-se 

do País sem permissão do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 7º - O Presidente da República não poderá ausentar-se do País sem 

permissão do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo. 

 

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

votação do substitutivo do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/7/1987, Supl., 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 SISTEMAS DE GOVERNO - III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 36 - O Presidente da República não poderá ausentar-se do País sem prévia 

autorização do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 52 - O Presidente da República não poderá ausentar-se do País sem prévia 

autorização do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo. 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/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
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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Consulte na 7ª reunião da Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de 

Governo, a votação do Substitutivo do Relator publicado no Diário da Assembleia 

Nacional Constituinte de 8/8/1987, Supl. a partir da p. 2. Disponível em: 

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 160 - O Presidente da República não poderá ausentar-se do País sem prévia 

autorização do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 156 - O Presidente da República não poderá ausentar-se do País sem prévia 

autorização do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 13.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 55 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

[...] 

Parágrafo único - O Presidente da República e o Primeiro-Ministro não poderão 

ausentar-se do País por mais de trinta dias, sob pena de perda do mandato, 

devendo ao final de cada viagem, apresentar relatório circunstanciado de seus 

resultados. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

Art. 59. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

[...] 

Parágrafo único. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro não poderão 

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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FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

ausentar-se do País por mais de trinta dias, sob pena de perda do mandato, devendo, 

ao final de cada viagem, apresentar relatório circunstanciado de seus resultados. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

(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 – votação 315). A discussão e votação da matéria foi 

publicada no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/3/1988, a partir da 

p. 8733. 

 

Nota: foi solicitada a retificação da emenda em razão de lapso datilográfico. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/3/1988, p. 8736. 

 

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

2º) 

Art. 85. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão ausentar-se do 

País sem licença do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo, salvo se por 

período não superior a quinze dias.  

Parágrafo único. Ficam o Presidente e o Vice-Presidente da República obrigados a 

enviar ao Congresso Nacional relatório circunstanciado dos resultados de sua 

viagem. 

 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Requerimento de destaque nº 1.599 para a Emenda 1036, suprimindo o parágrafo 

único do Art. 85. A emenda foi aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/8/1988, a partir da 

p. 13072. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do 

Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob 

pena de perda do cargo. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença 

do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, 

sob pena de perda do cargo. 

 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/211anc23mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/211anc23mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/298anc25ago1988.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE2 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00061 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 aditiva ao art. 8o.  
Dê-se ao art. 8o. a seguinte redação:  
"Art. 8o. O Presidente e o Vice-presidente da  
República não poderão ausentar-se do País sem  
permissão do Congresso Nacional, em sessão  
conjunta, sob pena de perda do cargo, exceto no  
caso de exéquias de chefe de Estado ou de governo  
de país com o qual o Brasil mantenha relações  
diplomáticas, bastando, nesse caso, mensagem  
comunicativa ao Poder Legislativo e ao Poder  
Judiciário. 
Justificativa: 

Estamos propondo a presente emenda aditiva com o objetivo de sanar uma lacuna existente no texto constitucional 
vigente. Sem dúvida, é pratica salutar e da exigência de aprovação do Congresso Nacional para viagens 
presidenciais. O chefe do Poder Executivo no seu relacionamento internacional há de estar plenamente autorizado. 
Contudo, no caso excepcional da morte de um outro chefe de Estado ou de Governo, sendo conveniente por 
quaisquer razões, não se deve impedir a viagem presidencial.  
   
   
   EMENDA:00131 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. 8o. O Presidente e o Vice-Presidente da  
República quando se ausentarem do país,  
comunicarão previamente ao Congresso Nacional,  
informando da missão a ser cumprida no exterior." 
Justificativa: 

Esta emenda visa possibilitar ao Presidente da República maior mobilidade nas suas relações e intercâmbio com 
os demais países, independente da vontade de outro poder. 
Tem sido prática no país, conceder autorização para o Presidente da República se ausentar do país. 
A emenda simplifica o que entre nós vem demandando desnecessariamente esforços do Legislativo para 
concessões de viagens ao Presidente da República.  
 
   
   EMENDA:00300 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

                                                      
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
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   Suprima-se o art. 3o. e seu parágrafo único.  
Em consequência, altera-se os artigos 4o., 6o.,  
7o. e seu parágrafo 1o., 9o. e 10o.. Suprima-se,  
ainda, aos parágrafos 2o. e 3o. do art. 7o., e o § 1o.  
passa a ser único.  
O art. 4o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 4o. O Presidente da República será  
eleito dentre brasileiros natos, maiores de 35  
anos e no exercício dos direitos políticos, por  
sufrágio universal direto e secreto, 90 (noventa)  
dias antes do término do mandato presidencial."  
O art. 6o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 6o. O mandato do Presidente da  
República é de 4 (quatro) anos, admitida a  
reeleição para um segundo mandato consecutivo,  
exceto no caso de vacância provocada pela sua  
própria renúncia ao cargo."  
É a seguinte a nova redação do art. 7o.; e  
parágrafo 1o.:  
"Art.3d7o. O Presidente da República tomará  
posse em sessão do Congresso Nacional, prestando  
compromisso nos seguintes termos: "Prometo manter,  
defender e cumprir a Constituição da República,  
observar suas leis, promover o bem geral do  
Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a  
independência."  
Parágrafo (..) Se decorridos 30 (trinta) dias  
da data fixada para a posse, o Presidente não  
tiver, salvo motivo de força maior ou de doença,  
assumido o cargo, este será declarado vago pelo  
Tribunal Superior de Justiça.  
O art. 8o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 8o. O Presidente da República não  

poderá ausentar-se do País sem permissão do  
Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo."  

É a seguinte a redação do art. 9o.:  
"Art. 9o. Em caso de impedimento do  
Presidente ou vacância do cargo, serão  
sucessivamente chamados ao exercício da  
Presidência o Presidente do Congresso Nacional e o  
do Tribunal Constitucional."  
A nova redação do art. 10 é a seguinte:  
"Art. 10o. Vagando o cargo de Presidente far-  
se-á eleição 60 (sessenta) dias depois de aberta a  
última vaga, e o eleito iniciará novo período de 4  
(quatro) anos." 
Justificativa: 

Num regime parlamentarista, não há sentido algum em se manter a figura pública do Vice-Presidente da República, 
por isso a supressão dos dispositivos que tratam sobre ele e as alterações.  
Por outro lado, não é admissível a hipótese do Presidente da República tomar posse perante outro órgão que não 
seja o Congresso Nacional.  
Concordamos que o mandato seja de 4 anos, mas admitimos a reeleição para um segundo mandato consecutivo, 
pois não fere o princípio democrático de alternância de poder.  
   

 

___________________________________________________________________ 
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FASE E 

   
   EMENDA:00112 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 modificativa ao art. 7o do anteprojeto  
da subcomissão do Poder Executivo.  
Dê-se ao art.: 7o a seguinte redação:  
"Art. 7o - O Presidente e o Vice-Presidente  
da república não poderão ausentar-se do País sem  
permissão do Congresso Nacional, em sessão  
conjunta, sob pena de perda de cargo, exceto no  
caso de exéquias de chefe de Estado ou de Governo  
de país com o qual o Brasil manterá relações  
diplomáticas, bastando, nesse caso, mensagem  
comunicativa ao Poder Legislativo e ao Poder  
Judiciário." 
Justificativa: 

Estamos reiterando proposição apresentada em fase anterior. Entendemos que no caso excepcional da morte de 
um outro chefe ou Governo não há porque se exigir a autorização congressual. Assim estaremos abrindo 
possibilidade para a presença maior, sob o ponto de vista da política internacional, do nosso mandatário máximo 
às solenidades fúnebres de Chefe de Estado ou de Governo de país com o qual tenhamos bom relacionamento.  
Parecer:   

   aprovada parcialmente.  
Rejeitada. 
   

 
   EMENDA:00371 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Suprima-se a norma contida no artigo 7o., do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo. 
Justificativa: 

Não vejo necessidade de prévia licença do Congresso Nacional para que o Presidente da República possa 
ausentar-se do País, sem perda do cargo. Hoje em dia, vivemos situações dinâmicas que exigem pronta resposta. 
Há necessidade de uma maior comunicação entre os chefes de Estado, daí resultando as viagens ao exterior. 
Pode até acontecer que oposição política, á guisa de retaliações, impeçam a votação da licença. Com isso, quem 
sai perdendo é o próprio País.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00617 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 7o. do anteprojeto "Do Poder  
Executivo" a seguinte redação:  
"Art. 7o. O Presidente e o Vice-Presidente da  
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República não poderão ausentar-se do País sem  
permissão do Congresso Nacional, sob pena de perda  
do cargo." 
Justificativa: 

As razões da apresentação desta Emenda são as mesmas que nos levaram à emenda dos arts. 1° a 6° desse 
Anteprojeto.  
Parecer:   

   Rejeitado. 
   

 
   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  
Do Presidente da República  
Art. 1o. - O Presidente da República  
representa a República Federativa do Brasil e  
garante a unidade nacional e o livre exercício das  
instituições democráticas.  
Parágrafo único - Substitui o Presidente, em  
caso de impedimento e, no caso de vacância até a  
posse do novo presidente eleito, o Presidente da  
Câmara dos Deputados.  
Art. 2o. - São condições de elegibilidade  
para Presidente da República:  
I - ser brasileiro nato;  
II - estar no exercício dos direitos políticos;  
III - ser maior de trinta e cinco anos;  
IV - não incorrer nos casos de  
inelegibilidade previstos nesta Constituição.  
Art. 3o. - O mandato do Presidente é de cinco  
anos, vedada a reeleição.  
Art. 4o. - O Presidente da República será  
eleito, em todo o País, por sufrágio universal  
direto e secreto, noventa dias antes do termo do  
mandato presidencial, por maioria absoluta de  
votos, excluídos os em branco e os nulos.  
§ 1o. - Não alcançada a maioria absoluta,  
renovar-se-á, até trinta dias depois, a eleição  
direta, à qual somente poderão concorrer os dois  
candidatos mais votados, considerando-se eleito o  
que obtiver a maioria dos votos, excluídos os em  
branco e os nulos.  
§ 2o. - A candidatura a Presidente da  
República somente poderá ser registrada por  
partido político, independentemente de filiação  
partidária.  
Art. 5o. - O presidente da República tomará  
posse em sessão do Congresso Nacional ou, se este  
não estiver reunido, perante o Supremo Tribunal  
Federal.  
Parágrafo único. O Presidente da República  
prestará, no ato da posse, este compromisso:  
"Prometo manter, defender e cumprir a Constituição  
da República, observar as suas leis, promover o  
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bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a  
integridade e a independência"".  
Art. 6o. - Se, decorridos trinta dias da data  
fixada para a posse, o Presidente da República não  
tiver, salvo por motivo de força maior ou de  
doença, assumindo o cargo, este será declarado  
vago pelo Tribunal Superior Eleitoral.  
Art. 7o. - O Presidente da República não  

poderá ausentar-se do País sem permissão do  
Congresso Nacional, 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 § 
2° do art. 23 do Regimento Interno, combinado com § 1° do art. 21 da mesma norma. 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, ressalte-se que a estruturação de uma nova forma de governo, pela presença de múltiplos e 
complexos atributos que se entrelaçam existe ordenamento coerente, nomenclatura uniforme e tratamento 
apropriado do ponto de vista de técnica legislativa.  
Em segundo lugar, destaque-se a similidade – entre o texto do Anteprojeto e a Sugestão de nossa autoria, de n° 
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 do governo, justificam plenamente o exame da proposição, 
agora no âmbito da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Parecer:   

   Aprovado Parcialmente. 
 
   
   EMENDA:01003 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   

   Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Executivo.  
Dê-se ao art. 7o. a seguinte redação:  
"Art. 7o. Toda vez que se ausentar do País, o  
Presidente da República, em mensagem com quarenta  
e oito horas de antecedência, comunicará a viagem  
às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado  
Federal. Em nenhum caso o afastamento será  
superior a trinta dias, sob pena de perda do  
mandato, salvo hipótese de força maior.  
Parágrafo único. Em regressando ao País, o  
Presidente da República enviará ao Congresso  
Nacional relatório circunstanciado sobre sua  
missão no exterior." 
Justificativa: 

No mundo moderno os Presidentes de Repúblicas, Chefes de Estado, são, permanentemente, solicitados a 
encontros no exterior com outros Chefes de Estado, em organismos internacionais, ou em situações de 
emergência, inclusive por motivos de segurança continental, conflitos com países vizinhos, ameaça de conflitos 
internacionais, a que devem atender imediatamente pelo interesse nacional ou como mediadores entre outras 
nações.  
Além desses motivos, há os de relevância econômica, que permanentemente reúnem Chefes de Estado ou de 
governos para o debate e providências de crises ou negociações relevantes.  
Não pode mais o Presidente da República de um país, como o Brasil (hoje integrado entre as grandes nações e 
líder das nações do Terceiro Mundo), ficar na dependência de reuniões do Congresso, ou sujeito a eventuais 
desentendimentos políticos que lhe possam negar a licença para viagem.  
A emenda adequa o instituto aos tempos modernos e impõe ao Presidente da República o dever de enviar ao 
Congresso relatório circunstanciado sobre sua missão no exterior.  
Além do mais, estabelece-se sanção de perda de mandato se a ausência superar a trinta dias, salvo hipótese de 
força maior.  
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Parecer:   

   Rejeitada. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00178 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:   

   Dê-se ao artigo 36 a seguinte redação:  
Art. 36 - O Presidente e o Vice-Presidente da  
República não poderão ausentar-se do País sem  
prévia autorização do Congresso Nacional, sob pena  
de perda de cargo. 
Justificativa: 

A justificação à presente emenda funda-se nas mesmas razões expostas à emenda que visa alterar a redação do 
artigo 31.  
Parecer:   

   Rejeitada. O Substitutivo não comtempla o Vice-Presidente. 
 
   
   EMENDA:00415 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:   

   Suprima-se no Substitutivo do Senhor Relator,  
a norma contida no art. 36. 
Justificativa: 

Data vênia, não vejo a necessidade da prévia licença do Congresso Nacional para que o Presidente da República 
possa ausentar-se do País, sem perda do cargo. Hoje em dia, vivemos situações dinâmicas que exigem pronta 
resposta. Há necessidade de uma maior comunicação entre os Chefes de Estado, daí resultando as viagens ao 
exterior. Pode até acontecem que oposição partidárias, á guisa de retaliações, impeçam a votação da licença. Com 
isso, quem sai perdendo é o próprio País.  
Parecer:   

   Rejeitada. O Presidente é uma peça importante para a unidade e soberania nacional e está diretamente 
subordinado ao povo que o elegeu. Desta forma, para se ausentar precisa da autorização da nação, que se dá 
através do Congresso Nacional. 
 
   
   EMENDA:00736 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 36 a seguinte redação:  
"Art. 36 Toda vez que se ausentar do País, o  
Presidente da República, em mensagem com quarenta  
e oito horas de antecedência, comunicará a viagem  
às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado  
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Federal. Em nenhum caso o afastamento será  
superior a trinta dias, sob pena de perda do  
mandato, salvo hipótese de força maior.  
Parágrafo único - Em regressando ao País, o  
Presidente da República enviará ao Congresso  
Nacional relatório circunstanciado sobre sua  
missão no exterior." 
Justificativa: 

No mundo moderno os Presidentes da Repúblicas, Chefias de Estado, são, permanentemente, solicitados a 
encontros no exterior com outros Chefes de Estado, em organismos internacionais, ou em situações de 
emergência, inclusive por motivos de segurança continental, conflitos com países vizinhos, ameaça de conflitos 
internacionais, a que devem atender imediatamente pelo interesse nacional ou como mediadores entre outras 
nações.  
Além desses motivos, há os de relevância econômica, que permanentemente reúnem Chefes de Estado ou de 
governos para o debate e providências de crises ou negociações relevantes.  
Não pode mais o Presidente da República de um país, como o Brasil (hoje integrado entre as grandes nações e 
líder das nações do Terceiro Mundo), ficar na dependência de reuniões do Congresso, ou sujeito a eventuais 
desentendimentos políticos que lhe possam negar a licença para viagem.  
A emenda adequa o instituto aos tempos modernos e impõe ao Presidente da República o dever de enviar ao 
Congresso relatório circunstanciado sobre a missão ao exterior.  
Além do mais, estabelece-se sanção de perda de mandato se a ausência superar a trinta dias, salvo hipótese de 
força maior.  
Parecer:   

   Rejeitada. O Artigo 36 do Substitutivo dá tratamento adequado à matéria. 

 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:03398 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa/Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 160, com inclusão  
de parágrafo único  
Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo  
160 do anteprojeto, acrescentando-se-lhe parágrafo  
único:  
Art. 160 - O Presidente da República não  
poderá ausentar-se do País, sem prévia comunicação  
ao Congresso Nacional, com trinta dias de  
antecedência, sob pena deperda do cargo.  
Parágrafo único - Recebida a comunicação, o  
Congresso Nacional terá 15 dias para se  
manifestar, caso haja recusa. 
Justificativa: 

A presente Emenda objetiva criar mecanismos simplificadores para que o Presidente da República se ausente do 
País, sem, com isso, liberalizar tais ausências.  
Dessa forma, ao exigir-se tão-somente a comunicação ao Congresso Nacional, ao mesmo tempo estabelece-se 
que isso seja feito no prazo de um mês antecipadamente à viagem, possibilitando-se sua recusa em quinze dias. 
 

_________________________________________________________________ 
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FASE M 

   
   EMENDA:03205 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa/Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 156, com inclusão  
de parágrafo único  
Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo  
156 do projeto, acrescentando-se-lhe parágrafo único:  
Art. 156 - O Presidente da República não  
poderá ausentar-se do País, sem prévia comunicação  
ao Congresso Nacional, com trinta dias de  
antecedência, sob pena de perda do cargo.  
Parágrafo único - Recebida a comunicação, o  
Congresso Nacional terá 15 dias para se  
manifestar, caso haja recusa. 
Justificativa: 

A presente Emenda objetiva criar mecanismos simplificadores para que o Presidente da República se ausente do 
País, sem, com isso, liberalizar tais ausências.  
Dessa forma, ao exigir-se tão somente a comunicação ao Congresso Nacional, ao mesmo tempo estabelece-se 
que isso seja feito no prazo de um mês antecedente à viagem, possibilitando-se sua recusa em quinze dias. 
Parecer:   

   As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:05887 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA:  
Dispositivo emendado: art. 156.  
Dê-se ao art. 156 do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 156. - O Presidente da República não  
poderá ausentar-se do País sem prévia autorização  
do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo,  
salvo se por período inferior a quarenta e oito  
horas, oficialmente comunicada com pelo menos  
trinta dias de antecedência." 
Justificativa: 

Está ultrapassada a norma que regula os afastamentos do Presidente da República do território nacional. Tanto 
assim que, recentemente, estas autorizações, ao invés de caso a caso, têm sido dadas por período de vários 
meses.  
Com a dinâmica das relações internacionais e interdependência cada vez maior entre os países, entendemos que 
seria mais lógico simplificar o procedimento, facultando ao Presidente da República, mediante prévia comunicação 
oficial, com antecedência mínima de um mês, o afastamento de até quarenta e oito horas. 
Parecer:   

   A presente emenda, visa aperfeiçoar o texto, no que se refere ao processo de afastamento do Presidente da 
República para fora do país, mas como o texto do Substitutivo suprimiu o art. que tratava do assunto, ficará 
prejudicada tal emenda.  
Assim, pela sua prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:06170 PARCIALMENTE APROVADA 
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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  
Do Presidente da República  
Art.- 151.- O Poder Executivo é exercido pelo  
Presidente da República e pelos auxiliares, de  
conformidade com esta Constituição.  
Art.- 152.- O Presidente da República é o  
Chefe de Estado, o Chefe de Governo e o Comandante  
Supremo das Forças Armadas.  
Art.-153.- A eleição do Presidente e do Vice-  
Presidente da República, dar-se-á por votação  
universal direta e secreta, simultaneamente em  
todo o País, noventa dias antes do término do  
mandato Presidencial, na forma da lei.  
§ 1o.- Será proclamado eleito o candidato que  
obtiver a maioria absoluta dos votos, excluídos os  
brancos e nulos.  
§ 2o.- Caso nenhum candidato obtenha a  
maioria absoluta, realizar-se-á nova eleição, na  
conformidade deste artigo, quarenta dias, após a  
primeira, com os dois candidatos mais votados,  
sendo eleito o que obtiver a maioria simples dos votos.  
§ 3o.- Ocorrendo desistência de um dos dois  
candidatos mais votados, concorrerá o terceiro  
colocado e assim sucessivamente.  
§ 4o. - O mandato Presidencial é de 5 anos,  
vedado a reeleição.  
§ 5o. - O Presidente da República, passará o  
cargo ao recém eleito, no último dia do seu  
período Presidencial.  
Art. - 154. - Substitui o Presidente da  
República em caso de impedimento, ausência do  
País, ou vacância, o Vice-Presidente da República.  
§ 1o - Ocorrendo o impedimento ou vaga do  
Presidente ou do Vice-Presidente da República, os  
seus sucessores de imediato e pela ordem serão:  
a- O Presidente da Câmara dos Deputados.  
b- O Presidente do Senado; e:  
c- O Presidente do Supremo Tribunal Federal.  
§ 2o - Ocorrendo a vacância definitiva, far-se-á  
eleição para Presidente e Vice-Presidente da  
República, no prazo de quarenta dias, de  
conformidade com o artigo 153, e os eleitos  
concluirão o mandato de conformidade com o § 4o.,  
deste mesmo artigo.  
§ 3o.- A posse do Presidente e do Vice-  
Presidente da República, será em sessão do  
Congresso Nacional, se estiver recesso, perante o  
Supremo Tribunal Federal.  
§ 4o.- O Presidente da República, no ato da  
posse, prestará o seguinte compromisso: Prometo  
perante Deus e do povo brasileiro, defender e  
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cumprir a Constituição da República, observar as  
suas leis, promover o bem geral e sustentar a  
união, a integridade e a independência do Brasil.  
§ 5o.- Se, decorridos os quinze dias, da data  
fixada para a posse, o Presidente e o Vice-  
Presidente da República, salvo por motivo de  
doença, não tiver assumido o cargo, este será  
declarado vago pelo Tribunal Superior Eleitoral e  
o procedimento será o mesmo do § 2o. do artigo 154.  
Art. - 155. - Para ser Presidente e Vice-  
Presidente da República, é necessário:  
I - Ser brasileiro nato;  
II - Estar no pleno exercício dos seus direitos políticos e  
III - Ser maior de trinta e cinco anos.  
Art. 156. O Presidente e o Vice-Presidente  

da República, ausentar-se-ão do País, mediante  
prévia autorização do Congresso Nacional.  
[...] 
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 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). 
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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. 
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 
seu 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:11127 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 156, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 156 - O Presidente da República não  
poderá ausentar-se do País sem prévia autorização  
do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo.  
Quinze dias após o retorno ao País, deverá enviar  
à Câmara dos Deputados relatório circunstanciado  
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da viagem, inclusive com prestação de contas das  
despesas realizadas, objetivos da missão,  
resultados e relação dos integrantes da comitiva  
presidencial". 
Justificativa: 

Ao longo de toda nossa história republicana, muitos chefes de Estado têm usado e abusado da prerrogativa de 
viajar para o Exterior, levando enormes comitivas de apaniguados, sem prestar contas a ninguém.  
Pois bem, na medida em que são restauradas as prerrogativas do Parlamento, é fundamental que sejam prestadas 
contas de todas as viagens presidenciais ao estrangeiro, tal como prevê esta emenda que, esperamos, há de 
merecer acolhimento. 
Parecer:   

   A emenda proposta, destarte os elevados propósitos do eminente Constituinte, conflita com a sistemática geral 
adotada pelo Projeto de Constituição.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:11416 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA  
DISPODITIVO EMENDADO: Art. 156  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 156 do  
Projeto de Constituição, acrescentando-se-lhe  
parágrafo único:  
Art. 156 - O Presidente da República não  
poderá ausentar-se do País, sem prévia comunicação  
ao Congresso Nacional, com trinta dias de  
antecedência, sob pena de perda do cargo.  
Parágrafo único - Para que haja recusa, o  
Congresso Nacional deverá pronuncia-se em até 15  
dias após recebida a comunicação. 
Justificativa: 

A presente Emenda objetiva criar mecanismos simplificadores para que o Presidente da República se ausente do 
País, sem, com isso, liberalizar tais ausências.  
Dessa forma, ao exigir-se tão somente a comunicação do Congresso Nacional, ao mesmo tempo estabelece-se 
que isso seja feito no prazo de um mês antecedente a viajem, possibilitando-se sua recusa em quinze dias. 
Parecer:   

   A Emenda, conflita com a Sistemática adotada na elaboração do Substitutivo.  
Assim, pela sua rejeição. 
   
   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  
Do Presidente e do Vice-Presidente da República  
Art. 151 - O Presidente da República exerce o  
Poder Executivo, auxiliado pelos Ministros de  
Estado.  
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Art. 152 - São elegíveis para os cargos de  
Presidente e Vice-Presidente da República os  
brasileiros natos, maiores de trinta e cinco anos  
e no exercício dos direitos políticos.  
Art. 153 - A eleição para Presidente e Vice-  
Presidente da República dar-se-á por sufrágio  
universal, direto e secreto, cento e vinte dias do  
término do mandato presidencial.  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - O candidato a Vice-Presidente da  
República considerar-se-á eleito em virtude da  
eleição do Presidente com o qual estiver  
registrado.  
Art. 154 - O mandato do Presidente e do Vice-  
Presidente da República é de cinco anos, vedada a  
reeleição.  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
Art. 155 - O Presidente e o Vice-Presidente  
da República tomarão posse em sessão do Congresso  
Nacional e, se este não estiver reunido, perante o  
Supremo Tribunal Federal, prestando compromisso  
nos seguintes termos: "Prometo manter, defender e  
cumprir a Constituição da República, observar as  
suas leis, promover o bem geral do Brasil e  
sustentar-lhe a União, a integridade e a  
independência."  
Parágrafo Único - Se, decorridos trinta dias  
da data fixada para a posse, o Presidente ou o  
Vice-Presidente da República não tiver, salvo por  
motivo de força maior, assumido o cargo, este será  
declarado vago pelo Tribunal Superior Eleitoral.  
Art. 156 - O Presidente e o Vice-Presidente  

da República não poderão ausentar-se do País sem  
prévia autorização do Congresso Nacional, sob pena  
de perda do cargo.  
[...] 
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 parlamentarista, 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:15427 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   

   Dê-se aos arts. 152, 154 § 2o, 155 parágrafo  
único, 156 e 157 caput e § 2o. do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 152. São elegíveis, simultaneamente,  
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para Presidente da República e Vice-Presidente da  
República os brasileiros natos, maiores de trinta  
e cinco anos e no exercício dos direitos  
políticos."  
"Art. 154. ..................................  
§ 2o. O Presidente e o Vice-Presidente  
deixarão o exercício de suas funções,  
improrrogavelmente, no mesmo dia em que terminar o  
seu período constitucional, sucedendo-lhes, de  
imediato, os recém-eleitos."  
"Art. 155. ..................................  
Parágrafo único. Se o Presidente, salvo  
motivo de força maior, decorridos dez dias, não  
tiver tomado posse, o cargo será exercido pelo  
Vice-Presidente."  
"Art. 156. O Presidente e o Vice-Presidente  
da República não poderão ausentar-se do País sem  
prévia autorização do Congresso Nacional, sob pena  
de perda do cargo."  
"Art. 157. Em caso de impedimento do  
Presidente da República, ausência do País ou de  
vacância, serão chamados ao exercício do cargo,  
sucessivamente, o Vice-Presidente da República, o  
Presidente da Câmara Federal, o Presidente do  
Senado da República e o Presidente do Supremo  
Tribunal Federal.  
§ 2o. O Vice-Presidente da República é  
considerado eleito, para o mesmo período de  
mandato, em virtude da eleição do Presidente em  
cuja chapa tenha sido registrado e o sucederá no  
caso de vacância, verdade a reeleição." 
Justificativa: 

É da tradição do Direito Constitucional brasileiro a figura do Vice-Presidente. Além do mais, não havendo a Vice-
Presidência, a vacância do cargo de Presidente conduziria a Nação, nos quarenta e cinco dias previstos no art. 
157, § 2°, do Projeto de Constituição, a uma nova escolha, em ambiente de alta emocionalidade, com resultados 
imprevisíveis. 
Parecer:   

   As finalidades da emenda estão, em parte, contempladas no Substitutivo.  
Assim, pela sua aprovação. 
   
   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,  
fazendo-se a renumeração necessária dos  
demais Capítulos e Artigos:  
CAPÍTULO II  
DO EXECUTIVO  
SEÇÃO I  
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA  
REPÚBLICA  
Art. 155 - O Presidente da República exerce o  
Poder Executivo, auxiliado pelos Ministros de Estado.  
Art. 156 - São elegíveis para os cargos de  
Presidente e Vice-Presidente da República os  
brasileiros natos, maiores de trinta e cinco anos  
e no exercício dos direitos políticos.  
Art. 157 - A eleição para Presidente e Vice-  
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Presidente da República dar-se-á por sufrágio  
universal, direto e secreto, cento e vinte dias  
antes do término do mandato presidencial.  
§ 1o. - Somente será proclamado eleito o  
candidato que obtiver a maioria absoluta dos  
votos, não computados os em branco e os nulos.  
§ 2o. - Se nenhum candidato alcançar essa  
maioria, renovar-se-á a eleição, dentro de  
quarenta e cinco dias depois de proclamado o  
resultado da primeira. Ao segundo escrutínio o  
somente concorrerão os dois candidatos mais  
votados no primeiro, sendo eleito o que reunir a  
maioria dos votos válidos.  
§ 3o. - Ocorrendo desistência entre os dois  
candidatos mais votados, sua substituição caberá  
ao terceiro mais votado e assem sucessivamente.  
§ 4o. - O candidato a Vice-Presidente da  
República considerar-se á eleito em virtude da  
eleição do Presidente com o qual estiver registrado.  
Art. 158 - O mandato do Presidente e do Vice-  
Presidente da República é de cinco anos, vedada a  
reeleição.  
§ 1o. - O início do mandato do Presidente da  
República coincidirá com início do exercício  
financeiro.  
§ 2o. - O Presidente deixará o exercício de  
suas funções, improrrogavelmente, no mesmo dia em  
terminar o seu período constitucional, sucedendo-  
lhe, de imediato, o recém-eleito.  
Art. 159 - O Presidente e o Vice-Presidente  
da República tomarão posse perante o Congresso  
Nacional que, se não estiver reunido, será  
convocado para tal fim, prestando o seguinte  
compromisso: "Prometo manter, defender e cumprir a  
Constituição, observar as leis, promover o bem  
geral do povo brasileiro, zelar pela união,  
integridade e independência da República."  
Parágrafo único - Se o Presidente ou o Vice-  
Presidente, salvo motivo de força maior,  
decorridos dez dias, não tiver tomado posse, o  
cargo será declarado vago pelo Tribunal Superior  
Eleitoral.  
Art. 160 - O Presidente e o Vice-Presidente  

da República não poderão ausentar-se do País sem  
prévia autorização do Congresso Nacional, sob pena  
de perda do cargo.  
[...] 
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 de 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:18968 APROVADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   

   mensagem ao Congresso Nacional.  
Art. - Vagando o cargo de Presidente, nos  
três primeiros anos do mandato, far-se-á eleição  
noventa dias depois de aberta a vaga e o eleito  
completará o período remanescente.  
§ 1o. - Se a vaga ocorrer nos dois últimos  
anos do período, o Congresso Nacional, trinta dias  
após, com a presença da maioria absoluta de seus  
membros, elegerá o Presidente mediante escrutínio  
secreto e por maioria absoluta de votos, aplicada  
a regra constante dos §§ do art.  
§ 2o. - Nos casos de impedimento temporário  
ou de vacância, o exercício provisório da  
Presidência da República se dará de acordo com o  
disposto no § 2o. do art.  
Art. - Toda vez que tiver de se ausentar do  

País, o Presidente da República, quarenta e oito  
horas antes da viagem a comunicará às Mesas da  
Câmara dos Deputados e do Senado Federal,  
informando sobre seus objetivos. Em nenhum caso o  
afastamento será superior a trinta dias, sob pena  
de perda do mandato, salvo hipótese de força  
maior, que será imediatamente comunicada ao  
Congresso Nacional.  
Parágrafo Único - O Presidente da República  
enviará ao Congresso Nacional, dentro de dez dias  
após o seu retorno ao País, mensagem, com  
exposição circunstanciada de sua viagem, das  
negociações realizadas e dos resultados obtidos.  
[...] 
Justificativa: 

Em discurso pronunciado perante o plenário da Assembleia Nacional Constituinte, observamos que “o povo 
brasileiro sempre quis atribuir a determinada pessoa e responsabilidade de governar porque, antes de tudo, 
sempre quis ter a dirigir seus destinos, alguém que fosse responsável perante ele, povo, e nós perante terceiros”. 
A forma de Governo proposta no Projeto da Constituição ora sob exame da Assembleia Nacional Constituinte 
desconhece essa realidade sócio-política e cultural e intenta levar o País para um sistema de Governo que foge 
das características tradicionais da nossa vida republicana. As intenções é impor o parlamentarismo – o Governo 
de Galsinet – mesmo que alterado com a incorporação de algumas regras do presidencialismo, como a eleição 
direta do Presidente da República, e outras concessões que, em verdade, apenas tornará mais difícil sua 
aceitação sobretudo porque não define com exatidão a chefia do Governo. 
A nossa proposta preserva o presidencialismo, reforça os poderes do Congresso Nacional, mas assegura o 
comando unificado do Governo a ser exercido pelo Presidente da República. 
O regime presidencial tem sido ao longo de nossa história republicana, uma das instituições características do 
sistema constitucional brasileiro. 
Com a proclamação da República, em 1889, inaugurou-se, na prática das instituições brasileiras, a observância 
do modelo presidencial, sob cuja égide passou a estruturar-se o Estado. 
A crescente expansão dos poderes deferidos ao Presidente da República acentuou-se, progressivamente, a 
cada momento, até atingir, no ordenamento vigente, uma situação de quase absoluto desequilíbrio entre os 
Poderes do Estado, com a consequente degradação institucional do Legislativo e do Judiciário. 
O perfil autoritário da Carta Constitucional em vigor refletiu-se na centralização orgânica do Poder, a evidenciar a 
inquestionável supremacia do Executivo em face dos demais órgãos da soberania nacional. 
No presente momento histórico, em que se registra a inflexão do processo autoritário de Governo, torna-se 
imperioso parificar o Executivo aos Poderes Legislativo e Judiciário, restabelecendo a fórmula clássica, divisada 
por Locke, Montesquieu e Benjamin Constant, de conter o poder pelo próprio poder, num sistema de harmonia 
institucional, de freios e contrapesos, que permita, na prática do Estado, o controle recíproco entre os Poderes 
da República. 
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A proposta, ora submetida à deliberação dos Senhores Constituintes, visa a tornar explícita a conformação 
triangular do poder, nela divisando, de um lado, o conjunto da cidadania (eleitorado), cuja vontade atua como 
fator de legitimação das instituições do Estado, e, de outro, o Legislativo e o Governo, que detêm o poder por 
delegação popular. 
A presença inafastável dessa tríade no processo governamental, tal como vem este disciplinado no texto 
proposto, assegura permanente e recíproco controle entre os detentores do poder, neutralizando, desse modo, o 
absolutismo estatal. 
A proposta que ora apresentamos não institui um regime parlamentar de governo e nem confere ao Poder 
Executivo uma estrutura dualista, que compartilhe as atribuições inerentes à Chefia de Estado e à Chefia de 
Governo entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. 
O texto preconiza um Executivo monocrático, em que as funções de Estado e de Governo acham-se 
concentradas no Presidente da República, que as exercerá com o auxílio do Conselho de Ministros. 
Para obstar, no entanto, o controle hegemônico do processo de governo, pelo Presidente da República, a 
proposta limita-lhe a ação política, na esfera de condução dos negócios da Administração Federal, cuja chefia 
incumbirá ao Primeiro-Ministro, auxiliado pelo Conselho de Ministros, cujas resoluções serão tomadas pelo voto 
da maioria absoluta de seus membros. Mais, ainda: os atos do Presidente da República, que versarem questão 
resolvida pelo Conselho de Ministros, deverão ser referendados, como condição de sua validade e eficácia, pelo 
Primeiro-Ministro e pelo Ministro competente. 
Nota-se, aí, a instituição, na própria esfera do Poder Executivo, de um sistema de controle horizontal 
intraorgânico, suficientemente apto a inibir o absolutismo da vontade presidencial. 
A sujeição do Presidente da República ao princípio da colegialidade constituirá a mais eficiente garantia de 
participação democrática do colégio ministerial no processo decisório de governo. 
O princípio da colegialidade refletirá, de modo inequívoco, a primazia da vontade majoritária, a única que pode e 
deve prevalecer nos órgãos coletivos. A vontade da maioria dos Ministros de Estado passará a revestir-se de 
uma relevância juridicamente mais intensa. 
O colégio ministerial deixa de constituir mero corpo de auxiliares diretos do Presidente da República. Os 
Ministros de Estado, nos termos deste Substitutivo, “ganham espaço, autonomia e multiplicam-se os senhores de 
soluções” (V. HINDEMBURGO PEREIRA DINIZ, “A Monarquia Presidencial”, p. 126, 1984, Ed. Nova Fronteira). 
A análise do texto que ora submetemos à Assembleia Nacional Constituinte permite verificar que, nele, se 
contém clara reação à estrutura do poder singular na esfera do Executivo. 
E é neste ponto, precisamente, que reside um dos aspectos mais importantes da proposta inclusa, que 
institucionaliza mecanismos específicos de contenção do poder presidencial, ensejando tanto ao Conselho de 
Ministros como ao Congresso Nacional uma decisiva participação no processo de governo. 
Os procedimentos de fiscalização estabelecidos nesta proposta Substitutiva atendem a necessidade de 
solucionar, no domínio da Constituição e sob o império das regras que dela emanam, qualquer possível conflito 
institucional pelo controle do poder. 
E outro lado, consubstancia normação pertinente à responsabilidade do Chefe do Executivo. 
Um dos aspectos centrais do regime presidencial de governo é a definição da responsabilidade do Presidente da 
República. 
Esta proposta explicitam a dupla responsabilidade do Chefe do Poder Executivo da União, quer no plano político-
administrativo, quer na esfera penal comum, identificando os valores políticos, ético e jurídico que a ordem 
constitucional deseja ver preservados. 
E define, ainda, o procedimento a ser observado no processamento de denúncias formuladas contra o 
Presidente da República, que terá como hoje ocorre, o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal como os 
seus juízes naturais nos crimes de responsabilidade e nos ilícitos penais comuns, respectivamente. 
Dentre os pontos inovadores, há um que merece atenção. 
Trata-se de regra que confere inviolabilidade ao Presidente da República, que não poderá sofrer, nos ilícitos 
penais, qualquer tipo de prisão enquanto não sobreviver, em caráter definitivo, sentença penal condenatória. 
Fiel à tradição republicana brasileira, propomos concentrar, no Presidente da República, a dupla condição de que 
ele, hoje, está investido a de chefe de Estado e a de Chefe de Governo. 
A nova disciplina constitucional do Poder Executivo, subjacente um novo modelo presidencial, pretende 
institucionalizar um regime de governo, em que as atribuições executivas, na esfera dos negócios pertinentes à 
Administração Pública, se apresentem funcionalmente repartidas entre o Presidente da República, o Primeiro 
Ministro e o Conselho de Ministros. 
O perfil deste modelo assenta-se, fundamentalmente, nos seguintes pontos: 

(1) Unidade de Chefia (Estado e Governo) na pessoa do Presidente da República; 

(2) Investidura no ofício presidencial por sufrágio universal e voto popular, direto e secreto; 

(3) Mandato do Presidente da República limitado a um quinquênio, vedada a possibilidade de recondução 
para o período imediatamente subsequente, 

(4) Extinção da figura do Vice-Presidente da República; 

(5) Eleição indireta do Presidente da República, pelo Congresso Nacional, na hipótese singular de vacância 
de seu cargo nos dois últimos anos de seu mandato; 

(6) Possibilidade de consultas plebiscitárias, por iniciativa presidencial, vinculando-se, o Chefe do Executivo 
e os demais poderes da República, aos resultados proclamados, 
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(7) “recall” de decisões judiciais, mediante proposta do Presidente da República ao Poder Legislativo, que, 
ratificando por dois terços dos votos dos membros que o compõem, poderá tornar insubsistente decisão 
do STF, declaratória de inconstitucionalidade de lei federal, reputada de grande interesse social; 

(8) Direção do Conselho de Ministros pelo Primeiro-Ministro, que será nomeado pelo Presidente da 
República; 

(9) Nomeação dos Ministros de Estado pelo Presidente da República, mediante indicação feita pelo 
Primeiro-Ministro, excetuados os Ministros Militares e das Relações Exteriores, imunes ao juízo 
congressual de censura, que serão nomeados, livremente, por decisão presidencial. Ressalte-se, neste 
ponto, que os Ministros de livre nomeação exercem atribuições que, por sua natureza mesma, 
compreendem-se no alcance do desempenho presidencial de suas funções de Estado (relações 
internacionais e defesa da comunidade estatal). Os Ministros militares sempre exerceram, na tradição 
brasileira, postos de comando. O modelo constitucional brasileiro outorga ao Presidente da República o 
comando supremo das Forças Armadas, competindo aos Chefes militares, dentro do princípio 
hierárquico que lhes impõe o dever de lealdade e de obediência, plena sujeição ao seu comandante – 
em – chefe. Não teria sentido, destarte, que, nesse plano, houvesse interferência externa de um outro 
Poder, que gerasse, até, a interrupção dessa relação entre comandante e comandados; 

(10) Outorga de competência ampla ao Conselho de Ministros, nas matérias relacionadas à condução dos 
negócios da Administração Federal; 

(11) Necessidade de referenda ministerial, como condição de validade e de eficácia dos atos do Presidente 
da República; 

(12) Sujeição do Conselho de Ministros, sempre na pessoa do Primeiro-Ministro, ao juízo de censura da 
Câmara dos Deputados que se formalizará através de moção aprovada pelo voto da maioria absoluta 
dos congressistas. Os Ministros de livre nomeação do Presidente da República não estarão sujeitos a 
qualquer voto de censura; 

(13) Possibilidade de dissolução da Câmara dos Deputados, por determinação presidencial, após a terceira 
censura na mesma sessão legislativa; 

(14) Convocação de eleições extraordinárias, na hipótese do item precedente, reiniciando-se em 
consequência, e após constituída a Câmara dos Deputados, uma nova legislatura (período quadrienal), 

(15) Previsão dos crimes de responsabilidade (infrações político-administrativas) do Presidente da 
República. 

 
FORTALECIMENTO DO CONGRESSO 
 
A necessidade de impor limitações jurídicas ao exercício do poder estatal e a exigência de preservar, em 
benefício da pessoa, o regime das liberdades públicas situam-se na gênese do processo de organização 
democrática e constitucional do Estado. 
O constitucionalismo, como processo e como movimento, projetando-se numa dimensão político-jurídica, tornou-
se responsável, a partir do século XVIII, pela instauração de uma ordem normativa, destinada a conter a 
onipotência do Estado. 
A liberdade dos destinatários do poder, numa comunidade estatal concreta, decorre, necessariamente, da 
eficácia do sistema nela instituído, que estabeleça mecanismos de vigilância sobre o processo de governo. 
A divisão do poder constitui princípio fundamental de limitação da autoridade estatal. Nela reside a garantia 
mesma de respeito e proteção às liberdades públicas. 
Não foi por outra razão que a Carta Imperial brasileira, de 1824, assinalou que a divisão dos Poderes Políticos 
constituía o “princípio conservador dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio de fazer efetivas as 
garantias, que a Constituição Oferece”. 
Mais expressiva, ainda, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela Assembleia 
Nacional francesa, em 1789, pois enfatizava que não teria Constituição a Sociedade, na qual a garantia dos 
direitos não estivesse assegurada, e nem a separação de poderes determinada. 
O sentido democrático que deve inspirar o processo de consolidação de nossas instituições repele qualquer 
sistema que gere a concentração de poderes. 
Daí a necessidade, na esfera da divisão funcional do poder, de estabelecer um regramento constitucional que 
confira independência ao Poder Legislativo e permita aos membros nele investidos a vigilância sobre o exercício 
dos demais poderes da República. 
O Poder Legislativo constitui, em essência, o instrumento fundamental do governo representativo. 
É nele que se realiza, em plenitude, o princípio reitor do Estado democrático, cujo poder deriva do justo 
consentimento dos governadores. 
Assim, é imperioso dotar do Poder Legislativo, no Estado brasileiro, de estruturas, garantias e mecanismos que o 
viabilizem a cumprir as três missões fundamentais para as quais foi instituído: legislar, representar e fiscalizar.  
Esta proposta objetiva a tornar o Legislativo um poder verdadeiramente autêntico. 
A emenda consagra na organização do Poder Legislativo, o bicameralismo, sistema que tem sido tradicional 
entre nós, desde a Carta Imperial de 1824. 
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Parecer:   

   As finalidades da Emenda estão, em parte, contempladas no Substitutivo.  
Assim, pelo seu acolhimento. 
   
   EMENDA:19104 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA:  
Os artigos 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157  
e l58 das Seções I e II do Capítulo II do Título  
V, passarão a ter a seguinte redação:  
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE  
"Art. 151 - O Presidente da República  
representa a República Federativa do Brasil,  
garantindo a unidade, a independência e o livre  
exercício das instituições nacionais.  
Art. 152 - Substitui o Presidente, em caso de  
impedimento e sucede-lhe, no caso de vaga, o Vice-  
Presidente da República.  
Parágrafo único - O candidato a Vice-Presidente da  
República considerar-se-á eleito em virtude da eleição  
Presidente com o qual estiver registrado.  
Art. 153 - São condições de elegibilidade  
para Presidente e Vice-Presidente da República:  
I - ser brasileiro nato;  
II - estar no exercício dos direitos políticos;  
III - ser maior de trinta e cinco anos;  
IV - não incorrer nos casos de  
inelegibilidade previstos nesta Constituição.  
Art. ... - O mandato do Presidente e do Vice-  
Presidente da República, é de cinco anos,  
permitida a reeleição uma única vez:  
Art. ... - O Presidente e o Vice-Presidente  
da República serão eleitos, em todo o País, por  
sufrágio universal direto e secreto, noventa dias  
antes do termo do mandato presidencial, por  
maioria absoluta de votos, excluídos os em branco  
e os nulos.  
Art. 156 .................... 
§1o. - Não alcançada a maioria absoluta,  
renovar-se-á, até trinta dias depois, a eleição  
direta, à qual somente poderão concorrer os dois  
candidatos mais votados, considerando-se eleito o  
que obtiver a maioria dos votos, excluídos os em  
branco e os nulos.  
§ 2o. - As candidaturas a Presidente e Vice-  
Presidente da República somente poderão ser  
registradas por Partido Político, independente de  
filiação dos nomes indicados.  
Art. 157 - O Presidente e o Vice-Presidente  
da República tomarão posse em sessão do Congresso  
Nacional ou se este não estiver reunido, perante o  
Supremo Tribunal Federal.  
Parágrafo único - O Presidente e o Vice-  
Presidente da República prestara, no ato da posse,  
este compromisso "PROMETO MANTER, DEFENDER E  
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, OBSERVAR AS  
SUAS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO BRASIL,  
SUSTENTAR-LHE A UNIÃO, A INTEGRIDADE E A  
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INDEPENDÊNCIA "  
Art. ... - Se decorridos trinta dias da data  
fixada para a posse, o Presidente ou o  
Vice-Presidente da República não tiver, salvo por  
motivo de força maior ou doença, assumido o cargo,  
este será declarado vago pelo Tribunal Superior Eleitoral.  
Parágrafo único - A não realização da posse  
do Presidente da República não impedirá a do  
Vice-Presidente.  
Art. ... - O Presidente e o Vice-Presidente  

da República não poderão ausentar-se do País sem  
permissão do Congresso Nacional, sob a pena de  
perda do cargo.  
Art. ... - No último ano de mandato do  
Presidente e do Vice-Presidente da República,  
serão fixados os seus subsídios pelo Congresso  
Nacional para o período seguinte.  
Art. ... - Em caso de impedimento do  
Presidente e do Vice-Presidente da República, ou  
de vacância dos respectivos cargos , serão  
sucessivamente chamados ao exercício da  
presidência o do Presidente da Câmara dos  
Deputados, o Presidente do Senado Federal e o  
Presidente do Supremo Tribunal Federal.  
Parágrafo único - Vagando os cargos de  
Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á  
eleição noventa dias depois de aberta a última  
vaga, e os eleitos iniciarão novo mandato de cinco  
anos.  
Art. ... - O Presidente e o Vice-Presidente  

da República não podem, desde a posse, exercer  
mandato legislativo, ou qualquer cargo público ou  
profissional.  
[...] 
Justificativa: 

Como a maioria dos brasileiros entendam que o Presidente da República eleito deve ser o mesmo que administra, 
uma imagem arraigada na consciência da população, o Parlamentarismo proposto no Projeto de Constituição não 
se assenta à tradição deste povo.  
Temos ouvido indagações, questionamento sobre a transformação que pretendemos para o País, em que o 
Presidente da República será eleito, mas não terá forças para governar. 
Foge à índole deste povo que ao se manifestar sobre os problemas nacionais o faz com veemência, e quer ter 
declinado o responsável pelos acertos e desacertos. Ao nosso ver, ouvido as mais diversas opiniões, ainda é o 
Presidencialismo, mesmo acompanhado de perto pelo Conselho de Ministros, o regime que nos satisfaz. 
Parecer:   

   As finalidades da presente Emenda, estão, em parte, contempladas no Substitutivo.  
Assim, somos pela sua aprovação. 
   
   EMENDA:19576 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda N. 09  
Aditiva  
Acrescente-se ao art. 156 do Projeto de  
Constituição, com a nova redação proposta por  
Emenda anterior, o seguinte § 1o.;  
Art. 156 ....................................  
§ 1o. - O Presidente da República, sob pena  
de perda do cargo, não poderá ausentar-se do País  
sem prévia autorização do Congresso Nacional. 
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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 n° 22, exposição explicitando as modificações sugeridas e a sistematização, com a incorporação de todas 
as sugestões, em um articulado único. 
Parecer:   

   A finalidade da Emenda, está contemplada no Substitutivo.  
Assim, pela sua aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19879 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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  
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
Art. 151 - O Presidente da República é o  
chefe de Estado, o árbitro do Governo e o  
comandante supremo das Forças Armadas, cabendo-lhe  
garantir a unidade, a independência e o livre  
exercício das instituições nacionais.  
Art. 152 - É elegível para Presidente da  
República o brasileiro nato, maior de trinta e  
cinco anos e no exercício dos direitos políticos.  
Art. 153 - A eleição para Presidente da  
República far-se-á por sufrágio universal, direto  
e secreto, noventa dias antes do término do  
mandato presidencial, resultando eleito o  
candidato que obtiver a maioria absoluta dos  
votos, não computados os em branco e os nulos.  
§ 1o. - Se nenhum dos candidatos obtiver  
maioria absoluta, proceder-se-á nova eleição,  
quarenta e cinco dias após a proclamação do  
resultado da primeira, considerando-se eleito o  
que reunir o maior número de votos.  
§ 2o. - No caso de desistência, ou de  
impedimento por qualquer outro motivo, de  
candidatos mais favorecidos, concorrerão os dois  
que remanescerem com o maior número de sufrágios.  
Art. 154 - O mandato do Presidente da  
República é de cinco anos, vedada a reeleição.  
Art. 155 - O Presidente da República tomará  
posse perante o Congresso Nacional que, se não  
estiver reunido, será convocado para tal fim,  
prestando o seguinte compromisso: "Prometo manter,  
defender e cumprir a Constituição, observar as  
leis, promover o bem geral do povo brasileiro,  
zelar pela união, integridade e independência da  
República".  
Art. 156 - Em caso de vacância ou de  
impedimento do Presidente da República, serão  
chamados ao exercício do cargo, sucessivamente, o  
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Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente  
do Senado Federal e o Presidente do Supremo  
Tribunal Federal.  
§ 1o. - O Presidente da República, sob pena  

de perda do cargo, não poderá ausentar-se do País  
sem prévia autorização do Congresso Nacional.  
§ 2o. - A renúncia do Presidente da República  
tornar-se-á efetiva com o conhecimento da  
respectiva mensagem pelo Congresso Nacional.  
§ 3o. - Ocorrendo a vacância, far-se-á  
eleição, no prazo de quarenta e cinco dias,  
iniciando o eleito um novo mandato.  
[...] 
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 n° 22, exposição explicitando as modificações sugeridas e a sistematização, com a incorporação de todas 
as sugestões, em um articulado único. 
Parecer:   

   Pela aprovação em parte, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:20521 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva ao Capítulo II  
do Título V  
Do Executivo  
Substitua-se o Texto Constante do Capítulo II  
do Título V do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, Pela Seguinte  
Redação:  
Título V  
Capítulo II  
Do Executivo  
Seção I - Do Presidente da República  
Art. 65 - O Poder Executivo é exercido pelo  
Presidente da República, eleito entre brasileiros  
maiores de trinta e cinco anos para um mandato de  
5 (cinco) anos, pelo voto direto, secreto e  
majoritário, em eleição que se dará 90 (noventa)  
dias antes do término do mandato presidencial em  
exercício.  
§ 1o. - Será considerado eleito o candidato  
que obtiver, maioria absoluta dos votos, não  
computados os em branco e os nulos. Caso nenhum  
dos candidatos obtenha esta maioria, será  
procedida uma segunda eleição 45 (quarenta e  
cinco) dias após proclamado o resultado da  
primeira, onde concorrerão os dois candidatos mais  
votados na primeira, sendo eleito o que reunir a  
maioria dos votos válidos.  
§ 2o. - Ocorrendo desistência de um dos  
candidatos na segunda eleição, será o desistente  
substituído pelo terceiro colocado, e assim  
sucessivamente.  
§ 3o. - O Presidente tomará posse em sessão  
extraordinária do Congresso Nacional, convocada  
especialmente para o evento.  
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Art. 66 - Em caso de impedimento do  
Presidente, sua ausência do País, ou de vacância,  
serão chamados ao exercício do cargo,  
sucessivamente, o Vice-Presidente, o Presidente da  
Câmara dos Deputados e o Presidente do Supremo  
Tribunal Federal.  
§ 1o. - O Presidente somente poderá  

ausentar-se do País com licença do Congresso, sem  
a qual tal ausência afigurará vacância de cargo.  
§ 2o. - Em caso de vacância o Vice-Presidente  
assumirá a Presidência pelo tempo em que  
remanescer do mandato; em caso de nova vacância os  
substitutos convocarão nova eleição a ser  
realizada dentro de 45 (quarenta e cinco) dias,  
tomando o eleito posse até 10 (dez) dias após a  
promulgação do resultado, para complementação dos  
4 (quatro) anos do mandato original.  
[...] 
Justificativa: 

Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto apresentado. Diz ele 
no preâmbulo de seu projeto de Constituição: 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de virtudes e 
inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência de um fio condutor 
filosófico. ” 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática como 
surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se revelassem em 
toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das minúcias casuísticas, e, 
muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de matéria prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente procuramos apenas desbastar 
a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição uma nova 
consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e reguladoras às leis 
complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes tradicionais da nossa Sociedade – a 
liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tripartição dos poderes, e uma Ordem 
Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um 
renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, ascender a níveis de vida mais 
elevados.  
Parecer:   

   As finalidades da Emenda estão, em parte, contempladas no Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pelo acolhimento da emenda. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:23588 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda No.  
Nos termos do art., do Regimento Interno  
da Assembléia Nacional Constituinte, altere-se o  
art. 77, itens III e IV, do Substitutivo do  
Projeto de Constituição para a redação seguinte:  
"Art. 77. - É da competência exclusiva do  
Congresso Nacional:  
III - Conceder autorização prévia para o  
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Presidente da República e para o Primeiro-Ministro  
se ausentarem do País". 
Justificativa: 

A presente sugestão não traz alteração de conteúdo, mas acopla, por facilidade técnica legislativa, dois incisos 
do artigo em causa, que contém uma única norma com dois sujeitos, formulando-o de maneira mais sintética.  
Parecer:   

   Pela aprovação em parte, nos termos do Substitutivo.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   
   EMENDA:26893 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo,  
do Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistemas de  
Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE  
GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  
DO CONGRESSO NACIONAL  
Art. 96 - O Poder Legislativo é exercido pelo  
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara e do  
Senado Federal.  
[...] 
SEÇÃO II  
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL  
[...] 
Art. 100. É da competência exclusiva do  
Congresso Nacional.  
I - resolver definitivamente sobre tratados,  
convenções e acordos internacionais celebrados  
pelo Presidente da República;  
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente;  
III - conceder autorização prévia para o  

Presidente da República se ausentar do País;  
IV - aprovar ou suspender o estado de defesa,  
o estado de sítio e a intervenção federal;  
V - aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de áreas de Territórios ou Estados,  
ouvidas as Assembléias Legislativas;  
VI - mudar temporariamente a sua sede;  
VII - fixar, no primeiro semestre da última  
sessão legislativa de cada legislatura, a  
remuneração dos membros do Congresso Nacional, do  
Presidente da República, e dos Ministros de Estado;  
VIII - julgar anualmente as contas do  
Presidente da República, bem como apreciar os  
relatórios sobre a execução dos planos de governo;  
IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou  
qualquer das Casas, os atos do Executivo,  
inclusive os da administração indireta;  
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X - determinar a realização de referendo;  
XI - regulamentar as leis, em caso de omissão  
do Executivo;  
XII - sustar os atos normativos do Executivo  
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites  
de delegação legislativa;  
XIII - dispor sobre a supervisão, pelo Senado  
Federal dos sistemas de processamento automático  
de dados mantidos ou utilizados pela União,  
inclusive a administração indireta;  
XIV - referenciar a concessão e renovação de  
concessão de emissoras de rádio e televisão;  
XV - acompanhar e fiscalizar a atividade do  
Governo em matéria de política monetária,  
financeira e cambial;  
XVI - aprovar previamente:  
a) a indicação dos Ministros de Estado pelo  
Presidente da República;  
b) a implantação de obras federais de grande  
porte, conforme determinar a lei;  
c) a concessão de linhas comerciais de  
transporte aéreo, marítimo, fluvial e de  
passageiros em rodovias federais, vedado o  
monopólio.  
XVII - escolher dois terços dos membros do  
Tribunal de Contas da União; e  
XVIII - legislar sobre as garantias dos  
direitos dos índios.  
[...] 
Justificativa: 

Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de governo. 
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, do projeto de Constituição. 
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional preponderância 
nas funções legislativas e fiscalizadora. 
É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capítulo do Poder Legislativo. 
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e introduzindo novos 
instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional brasileiro, no qual teremos um Executivo 
forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e mais dotado de recursos para as funções de legislar e fiscalizar. 
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é mais uma 
contribuição para a modernização dos Poderes da União. 
Parecer:   

   As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e em essência consideradas pelo Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA: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 II  
Do Poder Executivo  
Seção I  
Do Presidente da República  
Art. O Poder Executivo é exercido pelo  
Presidente da República, com auxílio dos Ministros  
de Estado, nos termos deste Capítulo.  
Art. O Presidente da República será eleito  
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dentre brasileiros natos, maiores de trinta e  
cinco anos, no exercício dos direitos políticos,  
por sufrágio universal e voto popular, direto e  
secreto, cento e vinte dias antes do término do  
mandato de seu antecessor.  
Art. Será considerado eleito Presidente o  
candidato que, registrado por partido político,  
obtiver maioria absoluta de votos, não computados  
os em branco e os nulos.  
§ 1o. Se nenhum candidato obtiver maioria  
absoluta na primeira votação, far-se-á nova  
eleição trinta dias após a proclamação do  
resultado, somente concorrendo os dois candidatos  
mais votados e podendo se dar a eleição por  
maioria simples.  
§ 2o. Se, antes de realizada a segunda  
votação, qualquer dos candidatos que a ela tiver o  
direito de concorrer, falecer, desistir de sua  
candidatura ou, ainda, sofrer qualquer impedimento  
que o inabilite, convocar-se-á, dentre os  
remanescentes, o candidato com maior votação.  
[...] 
Art. . A renúncia do Presidente da República  
ao mandato que exerce tornar-se-á eficaz e  
irretratável com o conhecimento e leitura da  
mensagem ao Congresso Nacional.  
Art. .Vagando o cargo de Presidente, nos três  
primeiros anos de mandato, far-se-á eleição  
noventa dias depois de aberta a vaga e o eleito  
completará o período remanescente.  
§ 1o. Se a vaga ocorrer nos dois últimos anos  
do período, o Congresso Nacional, trinta dias  
após, com a presença da maioria absoluta de seus  
membros, elegerá o Presidente mediante escrutínio  
secreto e por maioria absoluta de votos. Se no  
primeiro escrutínio nenhum candidato obtiver essa  
maioria, concorrerão, em segundo escrutínio,  
apenas os dois candidatos mais votados,  
considerando-se eleito aquele que obtiver maioria  
simples de votos. Em caso de empate, ter-se-á por  
eleito o mais idoso.  
Art. .Toda vez que se ausentar do País, o  

Presidente da República, em mensagem com quarenta  
e oito horas de antecedência, comunicará a viagem  
às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado  
Federal. Em nenhum caso o afastamento será  
superior a trinta dias, sob pena de perda de  
mandato, salvo hipótese de força maior.  
Parágrafo único. O Presidente da República  
enviará ao Congresso Nacional, dentro de dez dias  
após o seu retorno ao País, mensagem, com  
exposição circunstanciada de sua viagem, das  
negociações realizadas e dos resultados obtidos.  

[...] 
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:33999 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regime Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
[...] 
Seção II  
Das Atribuições do Congresso Nacional  
[...] 
Art. 77 - É da competência exclusiva do  
Congresso Nacional:  
I - aprovar ou não tratados, convenções e  
acordos internacionais celebrados pelo Presidente  
da República;  
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente;  
III - conceder autorização prévia para o  

Presidente da República se ausentar do País,  
importando a ausência sem consentimento em perda  
do cargo;  
IV - conceder autorização prévia para o  
Primeiro-Ministro se ausentar do País;  
V - aprovar ou suspender o estado de defesa,  
o estado de sítio e a intervenção federal;  
VI - aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de áreas de Territórios ou Estados,  
ouvidas as Assembléias Legislativas;  
VII - mudar temporariamente a sua sede;  
VIII - fixar para cada exercício financeiro a  
remuneração do Presidente da República, do  
Primeiro-Ministro e dos Ministros de Estados;  
IX - julgar anualmente as contas prestadas  
pelo Primeiro-Ministro, bem como apreciar os  
relatórios sobre a execução dos planos de governo;  
X - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou  
por qualquer das Casas, os atos do Executivo,  
inclusive os da Administração Indireta;  
XI - determinar a realização de referendo,  
ressalvado o item XX do artigo 115;  
XII - regulamentar as leis, em caso de  
omissão do Executivo;  
XIII - aprovar os atos de concessão e  
renovação de concessão de emissoras de rádio e  
televisão;  
XIV - aprovar iniciativas do Executivo  
referentes as atividades nucleares; e  
XV - decretar, por maioria absoluta de seus  
membros, após sentença condenatória transitada em  
julgado, o confisco de bens de quem tenha  
enriquecido ilicitamente à custa do patrimônio  
público ou no exercício de cargo ou de função  
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pública.  
[...] 
Justificativa: 

As alterações e a redação ora proposta de dispositivos correlatos contemplam os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização 
adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados tendo em vista o Substitutivo do 
ilustre relator.  
Parecer:   

   O nobre Constituinte, Senador José Richa e outros tantos ilustres membros desta Constituinte apresentaram, 
com a presente emenda, uma proposta global para o Título V, que abrange as disposições relativas aos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário.  
Examinando referida proposta e louvando o esforço e a abnegação patriótica de seus ilustres mentores, 
verificamos que o nosso Projeto contempla a maioria das proposições lançadas por esse grupo constituinte de 
escol, razão por que o nosso parecer é pela sua aceitação parcial, uma vez atendida a maioria das respectivas 
sugestões pelo nosso Projeto. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

 
   EMENDA: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  
Art. 90 - O Poder Executivo é exercido pelo  
Presidente da República, auxiliado pelos Ministros  
de Estado.  
Art. 91 - O Presidente e o Vice-Presidente da  
República serão eleito simultaneamente dentre os  
brasileiros natos maiores de trinta e cinco anos e  
no exercício de seus direitos políticos, por  
eleição direta, em sufrágio universal e secreto em  
todo o País, centro e vinte dias antes do término  
do mandato presidencial.  
Art. 92 - Será considerado eleito Presidente  
o candidato que, registrado por partido político,  
obtiver a maioria absoluta de votos, não  
computados os em brancos e os nulos.  
§ 1o. Se nenhum candidato alcançar maioria  
absoluta na primeira votação, far-se-á nova  
eleição trinta dias após a proclamação do  
resultado, concorrendo os dois candidatos mais  
votados.  
§ 2o. Se antes de realizada a segunda votação  
qualquer dos candidatos que a ela tiver o direito  
de concorrer falecer, desistir de sua candidatura  
ou ainda, sofrer qualquer impedimento que o  
inabilite, convocar-se-á, dentre os remanescentes,  
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o candidato com maior votação.  
§ 3o. Se na hipótese do parágrafo anterior  
houver dentre os remanescentes mais votados mais  
de uma candidato com a mesma votação, qualificar-  
se-á o mais idoso.  
§ 4o. A eleição do Presidente implicará a do  
candidato a Vice-presidente com ele registrado.  
Art. 93 - O Presidente e o Vice-Presidente da  
República tomarão posse em Sessão do Congresso  
Nacional e, se este não estiver reunido, perante o  
Supremo Tribunal Federal, prestando compromisso de  
manter, defender, cumprir a Constituição, observar  
as leis, promover o bem geral do povo brasileiro  
sustentar a união, a integridade e a independência  
do Brasil.  
Parágrafo Único. Se decorridos os dez dias da  
data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-  
Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver  
assumido o cargo, este será declarado vago pelo  
Supremo Federal.  
Art. 94 - Substituirá o Presidente, no caso  
de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o  
Vice-Presidente.  
Parágrafo Único - O Vice-Presidente da  
República, além de outras atribuições que lhe  
forem conferidas por lei complementar, auxiliará o  
Presidente, sempre que por ele convocado para  
missões especiais.  
Art. 94A - Em caso de impedimento do  
Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos  
respectivos cargos, serão sucessivamente chamados  
ao exercício da Presidência, o Presidente da  
Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do  
Supremo Tribunal Federal.  
Art. 94B - Vagando os cargos de Presidente e  
Vice-Presidente da República, far-se-á eleição  
noventa dias depois de aberta a última vaga.  
Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do  
período presidencial, a eleição para ambos os  
cargos será feita trinta dias depois da última  
vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Em  
qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o  
período dos seus antecessores.  
Art. 94C - O mandato do Presidente da  
República é de cinco anos, vedada a reeleição para  
o período subsequente, e terá início em primeiro  
de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição.  
Art. 94D - O Presidente e o Vice-Presidente  

da República não poderão ausentar-se do País sem  
licença do Congresso Nacional sob pena do cargo,  
salvo se por período não superior a cinco dias.  
§ único - Ficam o Presidente e o Vice-  
Presidente da República obrigados a enviar ao  
Congresso Nacional relatório circunstanciado dos  
resultados de sua viagem.  

[...] 
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 Parlamentarismo 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.  
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Há uma exigência a que todos se curvam: o povo deve eleger o Presidente. Há um significado para 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.  
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 antípoda 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. 

 

___________________________________________________________________ 
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FASE U 

   EMENDA:00577 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   

   1 - No Item III, do Art. 50, suprimam-se as  
expressões: "quando a ausência exceder a 15 dias".  
2 - Em consequência, suprimam-se no Art. 85  
as expressões:  
"salvo se for período não superior a 15 dias". 

              Justificativa: 

Ao se pretender que o Congresso Nacional, só autorize os afastamentos do Presidente e Vice-Presidente da República, 
quando a ausência do País, for superior a 15 dias, praticamente se elimina a necessidade da licença. 
A nova Constituição amplia as atribuições e responsabilidade do legislativo, assim como o controle sobre o Poder 
Executivo, não se justificando que deixe de apreciar os aspectos de conveniência e necessidade do afastamento do seu 
titular ou de seu substituto legal, em viagem que não são turísticas ou de lazer.  
Os meios de transportes atuais encurtaram as distancias e nenhum Chefe de Governo ou de Estado realiza visitas ao 
exterior em período excedente a uma quinzena. 
Parecer:   

   As supressões propostas pela emenda parece-me não devam prosperar, já que mais realista o critério do Projeto, 
que inova, ao dispensar a licença nos afastamentos que não excedam a 15 dias.  
Pela rejeição da emenda. 
 
 
   EMENDA:01036 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MARCOS PEREZ QUEIROZ (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda Supressiva (Projeto (B) 2o turno)  
Suprima-se o Parágrafo Único do art. 85, do  
Projeto de Constituição. 

              Justificativa: 

A exigência, posta em termos imperativos e para todos os casos, somente concorrerá para burocratizar a ação do 
Governo e do Presidente. As viagens, muitas vezes, são meramente formais, para participar de solenidades ou outros 
eventos assemelhados. São atos simples dos quais não decorrem qualquer política de governo.  
Parecer:   

   A regra do parágrafo único do art. 85 se justifica, uma vez que o Projeto dispensou, modernamente, a existência 
da autorização do Congresso para as viagens ao exterior do Presidente e do Vice-Presidente da República com duração 
inferior a quinze dias. É procedente, pois, que a exigência de o Congresso tomar conhecimento dos resultados de tais 
viagens.  
Pela rejeição. 

 
_______________________________________________________________________________ 
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