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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. 88. A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos Ministérios.   

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:03100 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO QUE AS CONSULTORIAS JURÍDICAS DOS MINISTÉRIOS  
SEJAM ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DOS MINISTROS DE ESTADO E DOS ÓRGÃOS  
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, E SUBORDINEM-SE AO PROCURADOR-GERAL DA  
REPÚBLICA. 
  
   SUGESTÃO:07694 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO DOS MINISTÉRIOS. 
   
   SUGESTÃO:09915 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ESCOLHA DE MINISTROS DE ESTADO E SOBRE A  
COMPOSIÇÃO DOS MINISTÉRIOS. 
 

                                                      
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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2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão do Poder Executivo está disponível em: 
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. 36 - A lei disporá sobre a criação, denominação, organização, funcionamento e 

atribuições dos Ministérios. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Não foram localizadas emendas. 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 35 - A lei disporá sobre a criação, denominação, organização, funcionamento e 

atribuições dos Ministérios.  

§ 1º - O Conselho de Ministros indicará ao Presidente da República os Secretários 

e Subsecretários de Estado, que responderão pelo expediente dos Ministérios 

durante os impedimentos dos Ministros de Estado.  

§ 2º - Os Secretários e Subsecretários de Estado são responsáveis perante o 

Primeiro-Ministro e o respectivo Ministro de Estado.  

 

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

votação do Substitutivo do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/7/1987, Supl., a 

partir da p. 33. Disponível 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 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO – III 
 

FASE E – 
Emendas ao 

anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 56 - A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos Ministérios. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

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
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
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
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FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 79 - A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos Ministérios. 

 

 Consulte na 7ª reunião da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema 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: 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/comissao3 

  

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 188 - A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos Ministérios. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 184 - A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos Ministérios. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 10  

(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: 2.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

Art. 110. Compete ao Conselho de Ministros:  

I - opinar sobre as questões encaminhadas pelo Presidente da República;  

II - aprovar os decretos, as propostas de lei e examinar as questões suscitadas pelo 

Primeiro-Ministro ou pelos Ministros de Estado;  

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/comissao3
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/comissao3
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/comissao3
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/comissao3
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FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

III - elaborar programa de governo e apreciar a matéria referente à sua execução; 

IV - elaborar o plano plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias e 

as propostas dos orçamentos previstos nesta Constituição;  

V - deliberar sobre as questões que afetem a competência de mais de um 

Ministério.  

§ 1º O Conselho de Ministros indicará ao Presidente da República os secretários e 

subsecretários de Estado, que responderão pelo expediente do Ministério durante 

os impedimentos dos Ministros de Estado.  

§ 2º A lei disporá sobre a criação, estrutura e atribuições dos Ministérios, bem como 

sobre o secretariado permanente, organizado em carreira, com recrutamento 

mediante concurso público de títulos e provas.  

§ 3º O líder da minoria e o colégio de seus vice-líderes autorizados a responder 

pelos assuntos correspondentes aos Ministérios existentes gozarão, no que couber, 

na forma regimental, de tratamento compatível com o concedido em lei ao Primeiro-

Ministro e aos demais integrantes do Conselho de Ministros. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 3. 

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

 

Para o Capítulo II – Do Poder Executivo, foi aprovada fusão da emenda coletiva nº 

01830, (Emenda Humberto Lucena – votação 315) com a emenda 00093.  

A discussão e votação da matéria foi publicada no Diário da Assembleia Nacional 

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

 

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

2º) 

Art. 92. A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos Ministérios.  

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 88. A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos Ministérios. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 88. A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos Ministérios. 

 

  

 

 

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

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00204 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do Anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Executivo os seguintes artigos, incisos e parágrafos, renumerando os demais:  
- parágrafo único do artigo 10;  
- artigo 19 e parágrafo único;  
- artigo 20, incisos e parágrafos;  
- artigo 21, e parágrafos;  
- artigo 22, e parágrafos;  
- artigo 23;  
- artigo 24;  
- artigo 25;  
- artigo 26 e parágrafos;  
- artigo 27;  
- artigo 28 e parágrafos;  
- artigo 29 e incisos;  
- artigo 30, incisos e parágrafo único;  
- artigo 31 e parágrafo único;  
- artigo 32;  
- artigo 33, incisos e parágrafo único;  
- artigo 34 e incisos;  
- artigo 35 e parágrafos;  
- inciso IV do artigo 41;  
- incisos I e II e o § 2o. do artigo 44;  
- parágrafo único do artigo 46; 
Justificativa: 
Como somos contrários à figura do Primeiro-Ministro, estamos suprimindo em todos artigos, a sua 
existência.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00814 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 

                                                      
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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Texto:   
   Seção VI  
Do Conselho de Ministros  
Art. 28 - O Conselho de Ministros será  
presidido pelo Presidente do Conselho de Ministros  
e se reunirá quando por este convocado.  
Art. 29 - O Presidente da República poderá  
convocar o Conselho de Ministros com o fim de  
apreciar matéria de notável urgência e relevância  
para o país.  
Art. 30 - O Presidente da República presidirá  
o Conselho de Ministros:  
I - na reunião em que tomarem posse o  
Presidente do Conselho e os demais Ministros de  
Estado;  
II - quando for sua iniciativa da convocação;  
III - por solicitação do Presidente do  
Conselho de Ministros.  
Parágrafo único: As deliberações do Conselho  
de Ministros serão tomadas por maioria de votos,  
cabendo a quem o presidir, a decisão em caso de  
empate, ainda que produzido pelo seu voto.  
Art. 31 - Compete ao Conselho de Ministros  
deliberar sobre assuntos administrativos em geral,  
da política de governo e especialmente:  
I - aprovar as propostas de lei ou quaisquer  
proposições do Presidente da República, do  
Presidente do Conselho ou dos Ministros de Estado;  
II - aprovar os decretos assinados pelo  
Presidente do Conselho de Ministros;  
III - aprovar o Plano de Governo proposto  
pelo Presidente do Conselho de Ministros e  
apreciar matéria referente à sua execução;  
IV - deliberar sobre atos e decisões que  
afetem a esfera de competência de mais de um  
Ministério;  
V - elaborar a proposta de orçamento da União  
e submetê-la ao Presidente da República, antes de  
ser enviada ao Congresso Nacional;  
VI - autorizar o Presidente do Conselho de  
Ministros a solicitar voto de confiança sobre o  
governo ou declaração de política geral;  
VII - aprovar seu regimento interno.  
Art. 32 - A lei disporá sobre a criação,  
denominação, organização, funcionamento e  
atribuição dos Ministérios.  
§ 1o. - O Presidente do Conselho de Ministros  
indicará ao Presidente da República os secretários  
e subsecretários durante os impedimentos e  
ausências dos Ministros de Estado.  
§ 2o. - Os Secretários e subsecretários de  
Estado são responsáveis perante o Presidente do  
Conselho de Ministros e o respectivo Ministro de  
Estado.  
Art. 33 - O Governo deve gozar de confiança  
da Câmara dos Deputados e do Presidente da  
República.  
§ 1o. - O Presidente do Conselho de Ministros  
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é responsável perante o Presidente da República e  
a Câmara dos Deputados.  
§ 2o. - Os Ministros de Estado são  
responsáveis perante o Presidente do Conselho de  
Ministros e a Câmara dos Deputados.  
[...] 
Justificativa: 
A presente emenda substitutiva visa aperfeiçoar o anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder 
Executivo nos pontos essenciais de relacionamento entre os diversos órgãos de representação 
popular, preservando e aprofundando as regras do jogo democrático.  
A proposta de neoparlamentarismo não se compatibiliza com as exigências de um governo 
transparente, ágil, moderno, e submetido exclusivamente ao comando e as determinações da 
sociedade, e ao seu controle efetivo, exercido pela Câmara dos Deputados que, como Assembleia de 
representação popular espelha e reflete a pluralidade que marca a organização social.  
Uma das grandes vantagens do sistema parlamentar de governo, é nítida distinção entre a figura do 
Chefe de Estado e Chefe de Governo, onde o Presidente da República ou o Monarca, como chefe da 
Nação, pelo seu distanciamento do trato cotidiano das ações de governo, transforma-se no grande 
magistrado da nação, não só do governo, mas de todo o conjunto da vida política do Estado. Vale 
pelo respeito da ordem institucional, e como árbitro legitimado pelo voto popular, detém os poderes 
superiores de, em casos de crise política, demitir o Governo e dissolver a Assembleia ou Câmara dos 
Deputados.  
O anteprojeto não atendeu a este princípio fundamental, e acabou por atribuir ao Presidente da 
República a Chefia do Estado e do Governo, numa confusão de poderes e competências que o 
aproximam da atual figura presidencial prevista na carta constitucional vigente, dando margem aos 
mesmos erros, abusos e vícios que caracterizam o presidencialismo na história republicana do Brasil.  
Se o parlamentarismo visa atribuir à Câmara dos Deputados poderes de organização e controle do 
governo, o anteprojeto ao atribuir ao Presidente da República o poder de nomear e exonerar o 
Presidente do Conselho de Ministros, e ainda o de dissolver a Câmara dos Deputados, em verdade 
acabou por reforçar os poderes do Presidente da República.  
Igualmente torna-se falaciosa a separação da figura do Presidente em relação ao exercício do 
governo, pois, podendo nomear e demitir livremente o Presidente do Conselho de Ministros, este não 
passará de um delegado do seu poder e dos interesses representados pelo Presidente da República. 
O aparente direito de censurar o governo, pela Câmara dos Deputados, é limitado pela ameaça 
permanente de dissolução, é o instrumento de superação de crises políticas e sociais, ao invés de ser 
usado no sentido de aperfeiçoar a convivência democrática e as instituições, acaba por se 
transformar em instrumento de negociação e intimidação.  
Diversamente dos modelos mais avançados de governo, a participação da Câmara na organização 
do governo não é dada por uma forma positiva, e sim, negativa, pois não compete à Câmara dos 
Deputados aprovar a escolha do Presidente do Conselho de Ministros ou do seu plano de governo, 
mas tão somente o de reprovar. Esta função negativa, como a história política registra, é a porta 
aberta a inação da Câmara e a negação ou dificultação da sua verdadeira função fiscalizadora e 
organizadora do governo. Nas constituições de Portugal, da Espanha e de outros países de 
reconstitucionalização recente, a indicação do Primeiro Ministro e o Plano de Governo são 
submetidos à aprovação da Assembleia dos representantes do povo, e não à sua reprovação.  
O anteprojeto retira do controle e fiscalização da Câmara dos Deputados alguns integrantes do 
Conselho de Ministros, como o das Relações Exteriores e os Ministros Militares, transformando-os 
em espécie de superministros, e subordinados diretamente ao Presidente da República. A inovação 
em nada contribui para o aperfeiçoamento das instituições democráticas, e demonstra claramente a 
tendência a se retirar o controle das Forças Armadas do comando da sociedade e de seus 
representantes, implicitamente reconhecendo-lhes um poder supraconstitucional de agentes da 
soberania popular adotado pelo texto constitucional e aos ideais de democracia almejado pela 
sociedade brasileira.  
O anteprojeto inova também com a introdução da suposta figura estabilizadora do Senado Federal ao 
atribuir-lhe poderes para sustar os efeitos de moção de desconfiança votada pela Câmara. Isto só 
contribui para aumentar a crise política, pois, a censura do governo e sua queda, visam exatamente 
superar a crise.  
O anteprojeto introduz igualmente a figura de eleições extraordinárias para a Câmara dos Deputados 
em casos de dissolução, determinando que os deputados eleitos somem aos seus mandatos o 
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período faltante do mandato dos deputados da Câmara dissolvida. Esse dispositivo é de nítida 
inspiração na Constituição do Uruguai, de feição Presidencialista, e que permitiu a convivência com a 
ditadura por longo período. Não é expediente digno de ser imitado.  
De outro lado, o fundamento da dissolução da Câmara dos Deputados, tanto na Ciência Política 
quando no Direito Constitucional, reside precisamente no mecanismo constitucional pelo qual o Chefe 
de estado, de forma legítima, põe fim, a crise política que não encontra solução na mediação 
parlamentar e partidária. Sabe-se que a sociedade é organizada em meio às contradições 
determinadas por conflitos de interesses. Esses interesses que marcam a base da sociedade estão 
representados ou deveriam estar representados na Assembleia ou Câmara dos Deputados, e estas 
convertem-se no foro adequado para a canalização das respectivas demandas. Os conflitos de base, 
determinados pelo grau de atendimento e pelo privilegiamento de uns ou de outro desses interesses, 
pode levar à condensação das contradições, gerando crises econômicas ou crises políticas, as quais, 
se não forem negociadas, tendem em converter-se em crises de estado. Nos regimes constitucionais 
de governo rígido como o presidencialismo, levam aos golpes de estado, às ditaduras militares, aos 
assassinatos dos Presidentes ou sua renúncia, porque a representação política já não corresponde 
ao espectro dos interesses da base social.  
No parlamentarismo, forma de governo versátil e maleável ao sistema de canalização de demandas e 
orientado pela opinião pública, o mecanismo de demissão do governo e principalmente de dissolução 
da Câmara dos Deputados, converte-se no instrumento superior da superação da crise, pois devolve 
à sociedade o poder de resolver o conflito pelo voto e pela organização de novo parlamento e de 
novo governo preservando a Constituição e as instituições democráticas.  
Por esta razão, não se justifica no caso, o estabelecimento de eleições extraordinárias, nem o 
expediente de soma de mandatos que, beneficiando a classe política, amplia a distância do 
representante em relação ao representado. Imagine-se a dissolução no primeiro ano da legislatura; 
com a convocação de eleições gerais, os deputados federais, já que somariam ao mandato normal de 
quatro anos, os três anos da legislatura anterior.  
Com relação ao sistema de governo a ser adotado nos Estados Membros, é de todo convincente a 
determinação dos mesmos princípios, mas deve-se deixar às Constituições estaduais a deliberação 
sobre o momento de ser aplicado. Em seguida faço uma exposição de motivos sobre o tema em 
discussão, visando contribuir para o aperfeiçoamento dos debates.  
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DO GOVERNO 
A questão central do exercício do poder está colocada no debate envolvendo a forma de organização 
do Governo, da representação política e no controle do Estado pela Sociedade.  
Muitos autores políticos, com base nas leituras de LOCKE e MONTESQUIEU, erigiram o princípio da 
separação dos poderes com a pedra fundamental da organização política do Estado, e sem se darem 
conta da época histórica de sua obra e do conjunto do seu pensamento, acabaram por erigir a 
separação em divisão estanque das funções do Estado, olvidando que a soberania da nação é una e 
indivisível, e que o Executivo, Legislativo e Judiciário, antes de serem poderes, são em verdade, 
funções do Estado. É isto efetivamente o que consta das obras de ARISTÓTELES, das quais 
MONTESQUIEU sorveu os seus princípios.  
Não vejo a organização política por este ângulo dogmático, e no caso brasileiro, como de resto na 
grande maioria das nações, a separação dos poderes não passa de um artifício de retórica, para 
encobrir os excessos e o monocratismo do poder.  
Com a organização dos partidos políticos, buscando espelhar a diversidade e o pluralismo que marca 
a organização social, as instituições políticas passaram a ser exercidas pelos representantes 
partidários, e nos decantados países que defendem a separação estanque dos poderes como nos 
EUA, em verdade passou-se a assistir a uma confusão ou cooperação entre os poderes em face da 
eleição do Presidente da República coincidir com a maioria de seu partido no Congresso. Assim, 
aquilo que os juristas e as Constituições separaram, a vontade popular e os partidos políticos 
acabaram por unir.  
No Brasil, a separação de poderes sempre foi falaciosa, e em raras oportunidades, o Presidente da 
República não possui maioria no parlamento, imponto a este as suas vontades e seus caprichos, em 
troca das divisões do bolo do poder e dos despojos do Estado. E assim, em raríssimas ocasiões, o 
Poder Legislativo serviu de “freio e contrapeso” aos interesses representados pelo Poder Executivo.  
De outro lado, competindo ao Executivo as indicações para o Supremo Tribunal Federal, a mais alta 
corte de Justiça do País, órgão máximo do Poder Judiciário, a composição daquela Corte se fazia 
dentre os homens cooptados daqueles que comungavam da mesma visão de mundo e dos interesses 
políticos do Executivo, com raras exceções.  
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Assim, passou o Executivo a ser o centro de gravidade e da dinâmica da vida política no país, 
exercido de forma imperial, sem controle, sem fiscalização, e sem a mínima responsabilidade política 
com a nação.  
No absolutismo, a vontade do príncipe era a lei. Na democracia brasileira, a lei era e é a vontade do 
Presidente da República, e ainda quando fere de morte a Constituição e o ordenamento jurídico, 
nenhum dos outros poderes tem a capacidade ou mesmo a vontade e contê-lo.  
Na organização institucional do país, com a introdução do Presidencialismo, a nação deu um salto 
para trás, involuindo democraticamente, para instituir em Presidente que enfeixa mais poderes que 
qualquer tirano ou qualquer dos Governantes absolutistas que a história registra.  
Por mais que se tente defender o Presidencialismo, não se conseguirá de forma alguma convencer 
as mentes abertas e democráticas que ele é uma forma autoritária, monocrática e imperial do 
exercício do poder político, e que no Brasil, em que pese a ingênua vontade dos Constituintes de 
1891, com raras exceções, ele sempre serviu para a consolidação dos interesses econômicos das 
oligarquias, exercido de forma autoritária e sem qualquer controle ou fiscalização séria e efetiva.  
Este primitivismo institucional que marca o retrocesso político-democrático da República é alarmante 
à luz das palavras singelas, mas profundas do inspirador do constitucionalismo moderno. 
MONTESQUIEU, ao analisar a Constituição Inglesa, no livro XI do Espírito das Leis, esculpiu 
lapidarmente, um dos princípios fundamentais da organização política, ao nos ensinar: “a experiência 
eterna mostra que todo homem que tem poder é tentando a abusar dele.  
Vai até onde encontra limites. Para que não se possa abusar do poder é preciso que, pela disposição 
das coisas, o poder freie o poder.”  
A história política brasileira é a contrafação desse princípio, porque, apesar de nossas constituições 
terem adotado o sistema de freios e contrapesos, a realidade nos mostrou um poder exercido sem 
controle, e em muitos casos, sem o menor escrúpulo e o que é pior, com a conivência e a 
complacência dos demais. Não se atentou que a organização da liberdade política pressupõe o 
respeito aos princípios fundadores da legitimação democrática, com a atribuição de funções e 
poderes. É o mesmo MONTESQUIEU que uma vez mais nos repreende do alto de sua argúcia: 
“Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo da magistratura o poder legislativo está reunido ao 
poder executivo, não existe liberdade, pois pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo 
senado apenas estabeleçam leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Não haverá também 
liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse 
ligado ao Poder Legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o 
juiz seria legislador. Se estivesse ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um 
opressor”.  
No caso brasileiro, em face da concentração e da patrimonialização do poder em favor do Presidente 
da República, e da vinculação deste aos interesses dos grandes grupos nacionais e internacionais, 
não só convivemos permanentemente com regimes autoritários, mas principalmente, a ausência ou a 
reduzida participação do povo na organização e controle do governo, redundou na absurda 
concentração de rendas em favor de alguns poucos, e na distribuição da fome, da miséria e da 
pobreza à grande maioria da população, por um modelo econômico desnacionalizante, que nos 
roubou a soberania, as riquezas e o trabalho da nação. Tudo isto, na vigência de constituições e de 
leis que enganosamente garantiam a soberania nacional, a participação popular e o controle do 
governo.  
No entanto, de nada ou muito pouco nos servirão leis aparentemente perfeitas, se a vontade política 
não se materializar em favor da sociedade.  
“Quando os princípios do Governo são corrompido uma vez, as melhores leis tornam-se más, e 
voltam-se contra o Estado; quando seus princípios são sadios, as más tem efeito das boas; a força do 
princípio arrasta tudo.” (MONTESQUIEU, “Do Espírito das Leis”, livro citado, capítulo XI).  
No presidencialismo, em sociedade desestruturadas, carentes de educação, marginalizadas 
economicamente como as da América Latina, todo o poder tende a se concentrar no Executivo, seja 
pelo apelo populista e carismático, seja pelo apelo da força diminuindo o papel e a importância dos 
demais poderes.  
O presidente passa a substituir a figura do rei absolutista, apagando o político e o social, reunindo-os 
num único corpo toda a sociedade. 
Numa sociedade que se quer plural, que se quer participativa, e acima de tudo, que se quer no 
comando do seu destino político, não pode conviver com o presidencialismo porque ele apaga a 
diversidade, sufoca o conflito, e não se deixa apreender.  
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O governo nada mais é que o gestor dos interesses coletivos da sociedade, e como tal deve estar 
permanentemente aberto à opinião pública e às demandas da sociedade. Como está é plural na sua 
organização, aquele deve espelhar e retratar esta pluralidade, o que é impossível na forma singular 
de governo que é o presidencialismo.  
Há de se distinguir entre Estado como conjunto das instituições políticas coletivas, e governo como 
responsável pela administração dos interesses públicos. A confusão entre a figura do chefe de 
Estado e chefe de Governo, submete as instituições ao permanente arbítrio da vontade do seu titular 
com a supressão das garantias sociais.  
O chefe de Estado deve ser afastado do palco das contendas políticas, para converter-se no arbítrio 
das demais instituições. Não pode ser envolvido pelo conjunto de interesses que caracterizam o 
exercício do governo, em ser levado pelas pressões de grupos, a decidir em favor de correntes de 
interesse. Sua função é a de velar superiormente pelo respeito às instituições, a interferir como 
magistrado nos momentos de crise.  
E esta função não pode ser desempenhada com isenção, pois o Presidente da República, ao mesmo 
tempo em que é chefe do Estado, como chefe do Governo passa a estar sujeito a toda sorte de 
pressões e paixões, não podendo, com imparcialidade, pôr-se acima das contendas.  
E mais, sendo os governos partidários, os ataques ao chefe do governo passam a ser desferidos 
contra o chefe de Estado àquele que deveria ser o guardião das instituições.  
O regime democrático, embora calcado no dissenso e na exteriorização do conflito, tem como 
pressupostos básico o estabelecimento fundamental de um grande consenso: a formulação das 
regras do jogo pelo qual os conflitos serão exteriorizados e os dissensos manifestados.  
Essas regras é que compõem todo o complexo normativo da organização política da criação do 
Estado, a consubstanciado na constituição dos diversos países.  
Pois bem, o dissenso em relação ao governo, a competição partidária tem, pois, como limite, as 
regras consolidadas no texto constitucional.  
No entanto, quando o chefe de Estado e o chefe do Governo encontram-se reunidos na mesma 
pessoa, os limites do dissenso são extrapolados, porque questionando-se o governo acabar-se-á 
questionando o Estado. Daí a fragilidade institucional das Repúblicas Presidencialistas da América 
Latina.  
O ilustre Professor CESAR SALDANHA, em proficiente análise do presidencialismo, lembra que o 
presidencialismo nos Estados Unidos funciona exatamente pelo fato de que há um grande consenso 
nacional em torno do modelo capitalista, e que os dois partidos políticos caracterizam-se pelo seu 
fisiologismo, por serem partidos de interesses. Lá, portanto, não é colocado em xeque o modelo 
econômico.  
Já nos países marcados, ou por profundas diferenças econômicas, ou diversidade ideológica, o 
presidencialismo torna as instituições instáveis porque as regras do jogo, o modelo econômico e 
político são constantemente colocadas em questão.  
Há que se levar em consideração ainda, que a sociedade é caracterizada pelas contradições e pelos 
conflitos entre as classes, e quando essas contradições se condensam e se intensificam, se não 
mediadas, geram crises econômicas e políticas que são canalizadas, sob a forma de demanda, ao 
centro de poder gerando daí crises políticas graves.  
Como no Presidencialismo, o Presidente não pode ser destituído, e como em muitas oportunidades, 
em face da sua inserção a determinados grupos de interesse, não pode atender as demandas em 
presença, surge daí que, a crise se intensifica e se agudiza, gerando daí uma crise de Estado, que na 
América Latina tem sido superada em favor das classes dominantes, pelos golpes militares, e mesmo 
nos Estados Unidos, pelo assassinato ou renúncia dos Presidentes (LINCOLN, KENNEDY e NIXON).  
De outro lado, a forma monocrática do exercício do poder no Presidencialismo, contém um defeito 
básico, que é o de favorecer a tomada do poder pelos grupos economicamente hegemônicos, e 
orientar a ação do Estado no atendimento dos seus interesses.  
Já no Parlamentarismo, o governo necessita da confiança do parlamento, e sua ação é 
permanentemente controlada pela nação, uma vez que, representada na assembleia a pluralidade 
que marca a sociedade, e controlada por esta, há a presença constante do povo no governo.  
De outro lado, os partidos políticos e os deputados, canalizando as demandas populares e as 
expectativas da nação, passam a criar novos direitos sociais e pressionar a ação do governo ao 
atendimento desses direitos.  
Tem-se com isto, um efetivo controle da ação do governo, e mais, em governo que para se manter é 
obrigado a se guiar pela opinião pública e pelo cumprimento da lei, ao passo que no 
Presidencialismo, o chefe do governo, eleito por mandato determinado, não está subordinado à 
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opinião pública. Pela concentração de poderes, submete os demais e interpreta as leis no 
atendimento dos seus interesses.  
O Estado se autonomiza da sociedade, e o grupo no poder, praticamente inatingível, passa a ordenar 
a ação do governo em seu benefício, submetendo toda nação ao peso da sua dominação.  
Num exame perfunctório, pode-se observar que as nações com maior estabilidade política, e com 
regimes econômicos distributivos estão situados na Europa parlamentarista, e que os países que 
apresentam o maior grau de instabilidade político-institucional, frequentemente submetidos a golpes 
de Estado, e com modelos econômicos altamente concentradores de renda e com uma população 
pobre, encontram-se na América Latina presidencialista.  
Não é por mera casualidade que a diferença do regime político importa na profunda diferença de 
organização da sociedade e na distribuição de rendas entre os continentes. É que num, o povo é 
soberano, participa do governo e controla a ação pública. Noutro, o povo é afastado do processo 
político, se faz substituir ou é substituído por um déspota, e as riquezas são apropriadas pelo bloco 
que divide o poder, sem qualquer fiscalização ou controle.  
No caso brasileiro, o avanço da sociedade, sua emancipação política e principalmente o controle da 
ação de governo passam necessariamente pelo parlamentarismo, onde a gestão dos interesses 
coletivos se fará em favor do conjunto da nação.  
No parlamentarismo a soberania da nação não reside em poder de um órgão monocrático, mas se 
espraia num colegiado plural que é o Congresso ou a Câmara dos Deputados que, retratando a 
diversidade e o conflito que caracterizam o social, nos limites das regras do jogo democrático e na 
sua dialética, acionam o poder do Estado para o interior da sociedade, tornando o governo e a ação 
pública permeáveis às demandas que vêm de baixo.  
Um poder assim constituído não poderá ser cabresteado por nenhum grupo, porque os princípios 
organizativos do Estado estabelecem um complexo jogo de fiscalização e de controles recíprocos.  
Separa-se a figura do Chefe do Estado legitimado pela nação, do Chefe de Governo.  
As crises políticas não atingem as instituições e a Constituição não sofre ameaças, pois elas 
reclamam a ação de Governo, e quando não puderem ser solucionadas por este, novo Governo é 
formado. E quando a crise adquire proporções preocupantes, em que a própria representação política 
não encontra meios, ou não tem capacidade para superá-las, ainda assim o Estado e as instituições 
encontram-se preservadas, pois, dispondo o Presidente da República do poder de arbitragem, pode 
dissolver o Parlamento, e convocar novas eleições, para que o povo, na sua sabedoria e no seu 
interesse, encontre, pelo voto, a solução de conflito.  
Um regime assim, ventilado pela democracia, torna o povo efetivamente soberano, e principalmente, 
responsável pelo seu fazer histórico.  
E que não se argumente que o parlamentarismo leva a instabilidade do Governo, como forma de se 
opor ao seu estabelecimento, por que, em regimes democráticos, os governos existem para ser 
instáveis, substituíveis. O que não pode, nem devem ser instáveis são as instituições.  
Países como a Itália, Alemanha e recentemente Portugal, são exemplos da excelência do regime 
parlamentarista. O primeiro teve mais de 40 governos em menos de 40 anos, e nem por isso, a 
instabilidade do Governo ameaçou a instabilidade do regime, ou foi causa de crise econômica.  
Na Alemanha, partidos ideológicos se sucedem no poder, sem que isto afete o seu desenvolvimento 
econômico, ou coloquem o Estado em ameaça.  
Países que recentemente saíram de regimes ditatoriais, como Portugal, Espanha e Grécia, 
implantaram, com vantagens, o parlamentarismo, nas suas diversas versões e todos, que 
encontravam-se na retaguarda do processo de desenvolvimento e da má distribuição de rendas, em 
períodos relativamente curtos superaram o atraso e apresentam sociedades mais equitativas.  
O Parlamentarismo quebra com o personalismo e o patrimonialismo, vícios que marcam o nosso 
regime presidencialista, não permitindo que as oligarquias encasteladas no poder nele permaneçam a 
distribuir as benesses e os favores do Estado em proveito próprio, e de outro lado evita a 
concentração de poderes na mão de uns poucos.  
O Parlamentarismo aponta o poder, como lembra LEFORT, como um lugar vazio, onde seus 
ocupantes o fazem na condição de simples mortais e transitoriamente, não para conforto próprio, mas 
para exercê-lo em favor da sociedade, que a todo momento poderá destituí-lo.  
O poder e os cargos para o seu exercício existem para satisfazer as ambições pessoais de um líder 
político, os interesses de um grupo, ou para a gestão dos interesses coletivos da nação? Se a 
resposta for a última indagação, que importância têm os nomes e os interesses dos Grupos? Só 
aqueles que querem se manter no poder, e os grupos hegemônicos que o querem dividi-lo é que a 
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ele se agarram e tentam por todos os meios mantê-lo, o que normalmente acontece com o 
Presidencialismo.  
Levando em consideração estes aspectos doutrinários, os vícios de um e de outro regime, suas 
virtudes, a experiência histórica no Brasil e nos demais países, e a experiência atual nas sugestões 
que apresento à Assembleia, elejo o parlamentarismo como a melhor forma de Governo.  
Na elaboração destas proposições, levei em consideração o projeto elaborado pela Comissão 
Provisória de Estudos Constitucionais, bem como o estudo e a comparação com várias constituições 
de países como Portugal, Itália, França, Alemanha Federal, Suíça, Japão, China, URSS, Cuba, 
Estados Unidos, México, Peru, e outros, valendo-me também de aportes teóricos de autores de 
sociologia política, Teoria política e Direito Constitucional.  
O Presidente da República será eleito pelo voto direto, em dois turnos, para exercer com a 
legitimidade da nação, a chefia do Estado e a Magistratura das instituições políticas. Seu mandato 
fixado em 4 anos, sem direito e reeleição, visando a permitir a ventilação constante do poder e 
submeter à sociedade a constante manifestação sobre os cargos eletivos.  
Não será eleito Vice-Presidente pois, não desempenhando o Presidente funções executivas, não há 
necessidade de se eleger seu substituto, que em casos eventuais, será exercido pelos Presidentes 
do Senado, do Tribunal Constitucional e do Conselho de Ministros. Evitou-se chamar o Presidente da 
Câmara dos Deputados, já que este, pelas novas funções da Câmara, que sugiro, passa a condição 
de chefe do Poder Legislativo, sendo de todo conveniente evitar-se a confusão dos dois poderes em 
uma única pessoa. No mais, como proposto pela Comissão Provisória, e nação não teria o poder de 
manifestar-se sobre a escolha do Vice-Presidente, já que este seria indicado pela mesma chapa do 
Presidente, e considerado eleito com a eleição deste último. Não é uma escolha democrática, aliás, 
nem pode ser considerado propriamente uma escolha, já que sua indicação far-se-ia pelo jogo das 
oligarquias que controlam o partido.  
Em caso de vacância ou impedimento serão convocadas novas eleições pelo Tribunal Constitucional.  
Caberá ao Presidente da República, dentre outras funções: 
a) de nomear e exonerar o Presidente do Conselho de Ministros, após eleição pela Câmara dos 
Deputados de indicação sua;  
b) nomear e demitir os Ministros de Estado por indicação do Presidente do Conselho;  
c) dissolver a Câmara dos Deputados em situações de crise decorrente da aprovação de voto de 
desconfiança; ouvido o Conselho de Estado;  
d) participar da organização do Poder Judiciário, indicando uma parte dos Membros do Tribunal 
Constitucional, Supremo Tribunal, Conselho Federal da Magistratura e dos Tribunais Superiores da 
União;  
e) participar do processo legislativo, manifestando-se sobre os planos de Desenvolvimento, o 
orçamento da União, vetando ou pedindo reconsideração a projetos de lei, podendo ainda, 
encaminhar projetos de lei ao Congresso Nacional ou à Câmara dos Deputados; 
f) nomear o Procurador Geral da República, em lista tríplice votada pela Câmara dos Deputados; 
g) como guardião das instituições, pode convocar extraordinariamente o Congresso Nacional;  
h) exerce o comando das Forças Armadas e provê os seus postos, mediante indicação do Governo;  
i) solicita ao Congresso Nacional a decretação do estado de alarme e do Estado de Sítio em 
situações graves.  
Nas disposições transitórias estabelece-se a obrigatoriedade de adaptação do governo ao sistema 
parlamentar, e convoca-se eleições para Presidente da República para 120 dias após a promulgação 
da Constituição.  
O Conselho de Estado, de composição plural, visa diluir a responsabilidade do Chefe de Estado, e de 
outro lado condicionar algumas de suas decisões a um órgão colegiado, como forma de se evitar o 
abuso de poder.  
O Governo caberá ao Conselho de Ministros, e a sua chefia ao Presidente deste Conselho, que será 
eleito pala Câmara dos Deputados por indicação do Presidente da República. 
O Governo passa a ser duplamente responsável: perante o Presidente da República e perante a 
Câmara dos Deputados, com o que, aperfeiçoa-se o seu controle, por dois órgãos legitimados pela 
nação, evitando-se assim, desvios de rota no seu plano de atuação.  
O Governo poderá ser demitido tanto pelo Presidente da República, em casos excepcionais, quanto 
pela Câmara dos Deputados, no caso de aprovação de uma moção de censura ou quando de voto de 
confiança.  
Tanto na indicação do Presidente do Conselho, quanto na votação de desconfiança, introduzo a 
cláusula do “voto de desconfiança construtivo”, das Constituições Alemã e Espanhola, pelo qual, após 
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a segunda recusa à indicação do Presidente do Conselho pelo Chefe do Estado, poderá a Câmara 
eleger livremente o Presidente, como, no voto de desconfiança também poderá fazê-lo até o prazo de 
15 dias da deliberação.  
O controle da Câmara sobre o Governo a autoriza a demitir Ministros individualmente, como os 
dirigentes das entidades da administração direta e indireta.  
Ao Presidente do Conselho de Ministros é entregue o comando da administração pública, 
competindo-lhe dentre outras atribuições, as seguintes: 
a) elaborar os planos nacionais e regionais de desenvolvimento para serem submetidos a apreciação 
do Presidente da República e do Congresso Nacional;  
b) a elaboração do orçamento para apreciação do Presidente da República e Câmara dos Deputados;  
c) indicação dos Ministros de Estado para nomeação pelo Presidente da República, bem como a 
exoneração;  
d) expedição de decretos para regulamentação das leis, e elaboração das leis delegadas.  
O Presidente do Conselho e os Ministros, comparecerão ao Congresso Nacional quando convocados, 
ou quando solicitarem tanto para prestar contas da ação do governo, quando para discutir projetos de 
lei de interesse do Governo, podendo inclusive oferecer emendas a todos os projetos em tramitação 
no parlamento.  
A organização do Poder político se complementa com a estruturação do Parlamento e do Poder 
Judiciário, cujas sugestões encaminhamos junto a presente proposição. A preocupação central radica 
no reconhecimento da soberania popular, e no direito que a sociedade tem de organizar o seu 
Estado, e de subordinar os seus poderes ao comando e ao controle da nação, daí porque, o apego a 
democratização dos cargos e as funções públicas.  
Tenho a ciência de que a democratização do poder não será remédio imediato para os grandes 
desafios que a nação se propõe, mas melhor do que qualquer outra forma de Governo, ele é a melhor 
solução para o seu encaminhamento.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:01190 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação à Seção VII, renumerando os  
demais artigos do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo:  
Seção VII  
Dos Ministros de Estado  
Art. 36 - Os Ministros de Estado são membros  
do Poder Executivo e serão nomeados pelo  
Presidente da República dentre brasileiros maiores  
de 25 anos e no exercício dos direitos políticos.  
Art. 37 - A lei determinará a criação, a  
organização e as atribuições dos Ministros.  
Art. 38 - Compete aos Ministros de Estado,  
além das atribuições que a Constituição e as leis  
estabelecerem:  
I - Exercer a orientação, coordenação e  
supervisão dos órgãos e entidades da administração  
federal na área de sua competência e referendar os  
atos e decretos assinados pelo Presidente da República;  
II - Expedir instruções para a execução das  
leis, decretos e regulamentos;  
III - Apresentar ao Presidente da República  
relatório anual dos serviços realizados no  
Ministério;  
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IV - Praticar os atos pertinentes às  
atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas  
pelo Presidente da República;  
V - Comparecer perante qualquer das Casas ou  
Comissões do Congresso Nacional, quando convocado.  
Parágrafo único - Os Ministros de Estado  
respondem perante o Congresso Nacional pelos atos  
praticados na gestão de sua pasta.  
Art. 39 - O Ministro de Estado será exonerado  
pelo Presidente da República, ou se aprovada a  
sua exoneração pela maioria da Câmara dos  
Deputados, em virtude de proposta subscrita pelo  
menos por um terço dos deputados, devendo efetuar-  
se a notação até 72 horas após a sua apresentação.  
Parágrafo único - A exoneração de determinado  
Ministro, aprovada pela maioria da Câmara dos  
Deputados, nos termos previstos no artigo 39, não  
importará a exoneração dos demais. 
Justificativa: 
Inicialmente, a emenda substitutiva oferecida, parece ferir o disposto no parágrafo 2° do art. 23 do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, entretanto, devemos esclarecer a 
inocorrência de tal fato, haja vista que a emenda modifica, integralmente, a proposta de Sistema de 
Governo o que envolve a necessidade de se alterarem todos os artigos da Seção I.  
As funções dos Ministros de Estado são necessariamente diferentes, entre o Sistema de Governo 
Parlamentar e Presidencial; como nossa emenda prevê outro Sistema de Governo que não o adotado 
pelo relator, a emenda apresentada deverá ser aditiva para incluir a Seção dos Ministros de Estado.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01335 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo.  
O § 2o. do art. 35 terá a seguinte redação:  
§ 2o. - Os Secretários e Subsecretários de  
Estado são responsáveis perante o respectivo  
Ministro de Estado. 
Justificativa: 
A emenda visa adaptar o texto à supressão do cargo de 1° Ministro.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00308 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se um parágrafo ao art. 56:  
"Em cada Ministério haverá um Secretário-  
Geral, nomeado pelo respectivo Ministro, com a  
aprovação do Primeiro-Ministro, que o representará  
por delegação do titular da pasta de que será  
escolhido entre os funcionários civis ou militares  
de carreira no respectivo Ministério, ou  
requisitado de posto equivalente de outro Ministério. 
Justificativa: 
Em todos os parlamentarismos do mundo, clássicos ou mistos, a burocracia é sempre de carreira. Só 
assim se supera o empreguismo, característica do presidencialismo caudilhesco e clientelista, bem 
como se evitam crises. Agora mesmo a Itália está sem Ministério e ninguém sente falta.  
Parecer:   
   Rejeitada. A organização estrutural de cada ministério deve ser matéria da lei que os criou. 
 
   EMENDA:00675 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:   
[...] 
Seção IV  
Dos Ministros de Estado  
Art. 48 - Os Ministros de Estado serão  
escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e  
no exercício dos direitos políticos. A lei disporá  
sobre a criação, a estruturação e atribuição dos  
Ministérios.  
Art. 49 - Compete ao Ministro de Estado, além  
das atribuições que as leis e a Constituição  
estabelecerem:  
I - exercer a orientação, coordenação e  
supervisão dos órgãos e entidades da administração  
federal na área de sua competência, e referendar  
os atos e decretos assinados pelo Presidente da  
República;  
II - expedir instruções para a execução das  
leis, decretos e regulamentos;  
III - apresentar ao Presidente da República  
relatório anual dos serviços realizados no  
Ministério;  
IV - praticar os atos pertinentes às  
atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas  
pelo Presidente da República;  
V - comparecer perante o Senado Federal e a  
Câmara dos Deputados, em Plenário ou nas  
Comissões, quando convocado ou por designação do  
Presidente da República.  
Art. 50 - O Ministro de Estado assume, no  
setor que lhe é confiado, a plena responsabilidade  
de seus atos e decisões e responde perante o  
Presidente da República pela gestão de sua pasta.  
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Art. 51 - Os Ministros de Estado, quando  
convocados, não podem recusar-se a comparecer  
perante o Congresso Nacional, o Senado Federal,  
Câmara dos Deputados e suas Comissões, desde que a  
proposta de convocação seja aprovada por maioria  
absoluta dos membros do Congresso Nacional ou de  
qualquer de suas Casas, ou por 2/3 dos integrantes  
da Comissão.  
Parágrafo único. Os Ministros de Estado  
poderão comparecer à sessões das Comissões do  
Congresso Nacional e de suas Casas, com direito a  
palavra, nos termos do Regimento Interno.  
Seção V  
Do Conselho da República  
Art. 52 - O Conselho da República é o órgão  
superior de consulta do Presidente da República  
reúne-se sob a presidência deste.  
Art. 53 - O Conselho da República é composto  
pelos seguintes membros:  
I - O Presidente e o Vice-Presidente da  
República;  
II - O Presidente da Câmara dos Deputados;  
III - O Presidente do Senado Federal;  
IV - O Ministro-Chefe do Gabinete Civil da  
Presidência da República;  
V - os líderes da maioria e da minoria da  
Câmara dos Deputados;  
VI - os líderes da maioria e da minoria do  
Senado Federal;  
VII - seis cidadãos brasileiros natos, com  
mais de 35 anos, sendo dois indicados pelo  
Presidente da República, dois eleitos pelo Senado  
Federal, dois eleitos pela Câmara dos Deputados,  
com mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução.  
Art. 54 - Os membros do Conselho da República  
são empossados pelo Presidente da República, que  
presidirá as suas sessões e poderá decidir os  
casos de empate, mesmo que sejam produzidos pelo  
seu voto.  
Art. 55 - O Conselho da República regulará,  
em Regimento próprio, o exercício e forma de suas  
atividades, podendo ser pública ou não as suas  
reuniões.  
Art. 56 - Compete ao Conselho da República  
pronunciar-se sobre:  
I - conveniência da realização de referendo;  
II - declaração de guerra a conclusão da paz;  
III - intervenção federal nos Estados;  
IV - decretação dos estados de alerta, de  
calamidade e de sítio.  
Parágrafo único. Nas deliberações relativas  
ao inciso II deste artigo, tomarão assento no  
Conselho da República, com direito a palavra e  
voto, os Ministros das Relações Exteriores, do  
Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ou nas  
hipóteses dos incisos III e IV o Ministro da Justiça.  
Disposições transitórias  
Art. 57 - As Constituições dos Estados  
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adaptar-se-ão, no prazo que a lei fixar, à  
disposições desta Constituição.  
Art. 58 - A eleição do sucessor do atual  
Presidente da República realizar-se-á em 15 de  
novembro de 1989.  
Parágrafo único. As convenções partidárias  
que escolherão os candidatos à Presidência da  
República serão realizadas no período compreendido  
entre 23 de julho e 7 de agosto do mesmo ano. 
Justificativa: 
A emenda ora proposta visa uma maior participação e controle por parte do Poder Legislativo com 
relação aos atos que, embora da competência do Presidente da República, requerem, para a sua 
maior legitimidade e o completo exercício dos princípios democráticos, a presença efetiva do 
Parlamento. 
Tal desiderato se alcança com a manutenção do sistema presidencialista, no qual, contando-se com 
um Legislativo fortalecido nas suas atribuições e prerrogativas, fique assegurada a autonomia, 
independente e harmônica, dos Poderes da República. 
Sabe-se que o Presidencialismo, instituído com o regime federativo e republicano de 1891, assumiu, 
nas Constituições de 1934 e 1946, feições próprias à realidade brasileira. A manutenção desse 
sistema, aperfeiçoado e escoimado dos defeitos que ora o caracterizam, além de corresponder 
melhor à tradição republicana brasileira, evita profunda alteração no desempenho das instituições 
nacionais se adotada realidade distante da nossa experiência constitucional, a qual, quando intentada 
em época recente, não logrou, por diversas razões, sobreviver mais que alguns meses de existência. 
Sob a égide da nova Constituição ora em elaboração pela Assembleia Nacional Constituinte, a 
solidez e permanência das instituições se obterão, antes, pela ação integrada, harmônica e 
consequente, dos Poderes da República, do que pelos riscos de instabilidade política, resultantes da 
alternância de gabinetes, que poderá tornar-se constante enquanto não eliminadas as fontes mais 
profundas das crises que afetam o desenvolvimento da sociedade brasileira. 
A continuidade da ação administrativa, assegurada pela atividade fiscalizadora de um Parlamento 
dotado de mecanismos que lhe propiciem estabelecer diretrizes eficazes e adequada correção de 
rumos, representa condição indispensável à estabilidade dos diversos setores da vida nacional. 
Por outro lado, a extensão aos Estados e Municípios, do sistema parlamentarista acarretaria graves 
dificuldades de adaptação e desempenho das atividades locais, demandando-se prolongado lapso de 
tempo para que a sua maturação e produção dos efeitos desejados. A adoção do sistema 
exclusivamente no âmbito federal certamente criaria descompasso e distorções prejudiciais ao 
relacionamento entre a Federação, suas unidades e as esferas essenciais da sociedade. 
Ademais, na campanha pelas diretas já, o povo manifestou sua predileção pelo regime 
presidencialista a exemplo do que já ocorre no plebiscito de 1963. 
A forma presidencialista de divisão dos Poderes, com a instituição de mecanismos modernos de 
interação e colaboração entre eles, representa fator de aperfeiçoamento de nossa prática política, 
jurídica e constitucional. 
Parecer:   
   Rejeitada. Contrária à filosofia do projeto parlamentarista proposto pelo Substitutivo. 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

FASE M 

   EMENDA:05434 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
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Texto:   
   Suprima-se o artigo 184 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Um Presidencialismo renovado à semelhança da dinâmica da sociedade nacional compete com a 
tradição brasileira na definição de nossa futura histórica constitucional.  
Emenda por mim apresentada restaura o Sistema Presidencialista, no texto do Projeto de 
Constituição, como o mais condizente com uma série de determinantes que desaconselham o 
Sistema Parlamentarista de Governo.  
Desse modo, esta Emenda visa a adequar o texto geral àquela proposta, especialmente no que diz 
respeito às atribuições ministeriais, em consonância com nova redação por mim oferecida ao  
artigo 183.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com a opção da Comissão de Sistematização pelo Sistema 
Parlamentarista de Governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12757 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 184, do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, o seguinte:  
"Parágrafo único: Lei Complementar  
estabelecerá a criação do MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA". 
Justificativa: 
O avanço da criminalidade no Brasil, principalmente o crime organizado que ultrapassando as 
fronteiras dos Estados e hoje internacionalizado, está a merecer uma maior atenção de nossas 
autoridades. O Brasil de hoje não é o Brasil de 20 anos passados, principalmente no que diz respeito 
ao crime e à violência.  
A criação de um Ministério da Segurança Pública propiciará, dentre outras vantagens, a agilização no 
combate ao crime, a distribuição de verbas federais aos Estados e Municípios – para a segurança 
pessoal dos cidadãos, a facilidade do relacionamento com outros Países para o combate ao crime 
organizado e outras vantagens.  
O Brasil necessita de um Ministério que trate da segurança pública, razão pela qual esperamos ver 
escolhida a nossa emenda.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14510 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o Art. 184.  
"Art. 184 - Cada Ministério corresponderá a  
uma área de atividade específica, e sua criação,  
estruturação e atribuições serão definidas por lei". 
Justificativa: 
A proposta fixa diretrizes para a organização do poder administrativo dos Ministérios, evitando que 
mais de um trate do mesmo assunto ou que se organizem “Super-Ministérios” com excessiva 
concentração de poderes, preservando, assim, a racionalidade administrativa.  
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Parecer:   
   O conteúdo da Emenda encontra-se parcialmente contemplado no Substitutivo, nos artigos 
referentes à competência do Congresso Nacional e à competência do Primeiro-Ministro.  
Pela aprovação parcial. 
   
   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  
[...] 
SEÇÃO IV  
DOS MINISTROS DE ESTADO  
Art. 166 - Os Ministros de Estado serão  
escolhidos dentre brasileiros natos maiores de  
vinte e um anos e no exercício dos direitos  
políticos.  
Art. 167 - A lei disporá sobre a criação,  
estruturação e atribuições dos Ministérios.  
Art. 168 - Os Ministros de Estado são  
obrigados a atender a convocação da Câmara dos  
deputados e do Senado Federal ou de qualquer de  
suas Comissões.  
Parágrafo único - Os Ministros de Estado têm  
acesso às sessões de ambas as Casas do Congresso  
Nacional e às reuniões de suas Comissões, com  
direito a palavra.  
Art. 169 - Por iniciativa de, no mínimo, um  
terço dos seus membros, a Câmara dos Deputados ou  
o Senado Federal poderá encaminhar ao Congresso  
Nacional moção de censura a um ou mais Ministros  
de Estado.  
Art. 170 - O Congresso Nacional deverá  
reunir-se no prazo mínimo de quarenta e oito horas  
para recebimento da moção de censura e, no prazo  
máximo de três dias, deliberará sobre ela.  
§ 1o. - A aprovação da moção de censura dar-se-á  
pela maioria de dois terços dos membros do  
Congresso Nacional.  
§ 2o. - Não havendo quórum para a sessão,  
será feita nova convocação no prazo mínimo de  
vinte e quatro horas e máximo de quarenta e oito  
horas. Não havendo quórum, novamente, considera-se  
rejeitada a moção de censura.  
§ 3o. - A moção de censura implica a  
exoneração do Ministro a que se referir.  
Art. 171 - Os signatários de moção de censura  
que não for aprovada não poderão apresentar outra  
na mesma sessão legislativa.  
[...] 
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Justificativa: 
A emenda que ora apresentamos procura seguir a tradição republicana brasileira, que tem no 
presidencialismo uma característica marcante e profundamente arraigada. Não deixamos de 
reconhecer, entretanto, a necessidade de inovações que permitam ao Poder Legislativo exercer 
formas de controle do Poder Executivo, mais aperfeiçoadas que as atualmente existentes.  
Assim sendo, mesmo mantendo o centralismo de comando típico do regime presidencialista, 
propomos a instituição da moção de censura, por meio da qual o Poder Legislativo poderá exonerar 
um ou mais Ministros de Estado, influindo decisivamente na ação governamental.  
Temos certeza que somente por meio de formas alternativas intermediárias, que permitam o 
fortalecimento progressivo da ação legislativa, poderemos caminhar para a estabilidade de nossas 
instituições e o equilíbrio das relações entre todos os Poderes.  
Parecer:   
   As finalidades da presente Emenda, estão em parte, contempladas no substitutivo.  
Assim, pela sua aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18690 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V - DA ORGANIZAÇÃO  
DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO a seguinte  
redação:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  
[...] 
CAPÍTULO II DO PODER EXECUTIVO  
SEÇÃO I  
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
[...] 
CAPÍTULO III DO GOVERNO  
SEÇÃO I  
DA FORMAÇÃO DO GOVERNO 
[...] 
SEÇÃO IV  
DOS MINISTROS DE ESTADO  
Art. 93 - Os Ministros de Estados serão  
escolhidos dentre brasileiros natos maiores de  
vinte e um anos e no exercício dos direitos  
políticos.  
§ 1o. - Os Ministros de Estado são obrigados  
a atender à convocação da Câmara Federal e do  
Senado da República ou de qualquer de suas  
Comissões.  
§ 2o. - Os Ministros de Estado tem acesso às  
sessões de ambas as Casas do Congresso Nacional e  
às reuniões de suas Comissões, com direito a palavra.  
Art. 94 - A lei disporá sobre a criação,  
estruturação e atribuições dos ministérios.  
[...] 
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Justificativa: 
A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados.  
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19102 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   No que diz respeito ao sistema de Governo,  
tendo sido proposto por nós, o Presidencialismo  
com um Conselho de Ministros, na Seção III do  
Capítulo II do Título V, onde couber:  
Seção...  
DO PRESIDENTE DO CONSELHO  
Art. ... O Presidente do Conselho será  
indicado pelo Presidente da República à Câmara dos  
Deputados, após consulta às correntes político-  
partidárias que compõem a maioria do Congresso  
Nacional.  
§ 1o. - Enviada a indicação à Câmara dos  
Deputados, esta em dez dias, deverá apreciá-la,  
considerando-se aprovada se receber votos  
favoráveis da maioria absoluta de seus membros.  
§ 3o. - Ocorrendo a segunda recusa, se a  
Câmara dos Deputados, dentro de cinco dias, não  
escolher por maioria absoluta o Presidente do  
Conselho, este será, ouvido o Conselho de Estado,  
nomeado livremente pelo Presidente da República.  
Art. ... - O Presidente da República pode  
exonerar o Presidente do Conselho, devendo, em dez  
dias, indicar-lhes substituto à Câmara dos  
Deputados, em mensagem na qual exporá as razões de  
sua decisão.  
§ 1o. - Ocorrerá também a exoneração do  
Presidente do Conselho de Ministros;  
a) no início da legislatura;  
b) se aprovada, por maioria absoluta da  
Câmara dos Deputados, moção de censura ao  
Presidente do Conselho, em virtude de proposta  
subscrita pelo menos por um terço dos Deputados,  
devendo efetuar-se a votação até três dias após a  
sua apresentação;  
c) recusado, pela maioria absoluta da Câmara  
dos Deputados, voto de confiança solicitado pelo  
Presidente do Conselho.  
§ 2o. - A moção de censura somente poderá ser  
apresentada seis meses depois da posse do  
Presidente do Conselho.  
Art. - O Presidente do Conselho deverá ter  
mais de trinta e cinco anos, podendo ser ou não  
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membro do Congresso Nacional.  
Art. - ... - A pessoa indicada para exercer o  
cargo de Presidente do Conselho de Ministros  
submeterá à Câmara dos Deputados, como fundamento  
de sua aprovação, seu programa de governo.  
Art. ... Compete ao Presidente do Conselho;  
I - exercer, com auxílio dos ministros de  
Estado a direção superior da administração  
federal;  
II - elaborar planos e programas nacionais e  
regionais de desenvolvimento, para serem  
submetidos ao Congresso Nacional, pelo Presidente  
da República;  
III - submeter à apreciação do Presidente da  
República, para serem nomeados ou exonerados por  
decreto, os nomes dos Ministros de Estado, ou  
solicitar sua exoneração;  
IV - nomear e exonerar secretários e sub-  
secretários de Estado;  
V - expedir decretos e regulamentos para a  
fiel execução das leis;  
VI - enviar, com aprovação do Presidente da  
República, proposta do orçamento ao Congresso  
Nacional;  
VII - prestar anualmente ao Congresso  
Nacional as contas relativas ao exercício  
anterior, dentro de sessenta dias, após a abertura  
da sessão legislativa;  
XV - comparecer a qualquer das Casas do  
Congresso Nacional ou as suas comissões, quando  
convocado nos termos da Constituição, ou requerer  
dia para seu comparecimento;  
IX - acumular temporariamente qualquer  
Ministério;  
X - exercer outras atribuições que lhes forem  
delegadas pelo Presidente da República ou a ele  
conferidas pela Constituição  
Parágrafo único - O Presidente do Conselho  
não poderá ausentar-se do País sem autorização do  
Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo.  
Seção ...  
DO CONSELHO DE MINISTROS  
Art. ... O Conselho de Ministros compõem-se  
do Presidente do Conselho e dos Ministros de  
Estado.  
Art. ... - Compete ao Conselho de Ministros  
deliberar sobre assuntos administrativo de ordem  
geral, por convocação do Presidente do Conselho e  
sob sua Presidência. As deliberações do Conselho  
de Ministros serão tomadas por maioria de votos, e  
dependerão da aprovação do Presidente do Conselho.  
Art. ... - A lei determinará a criação, a  
organização e as atribuições dos Ministérios.  
Art. ... - A recusa de voto de confiança  
importará demissão do Conselho de Ministros. 
Justificativa: 
Esta emenda complementa outra de nossa autoria que propõe modificação no Sistema de Governo 
constante do Projeto de Constituição. É o nosso posicionamento contra o parlamentarismo, com a 
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figura do Primeiro Ministro, em que o Presidente da República eleito desaparece, em virtude de suas 
atribuições minimizadas do sistema.  
É preferível um Presidente da República, mesmo que seja acompanhado de perto por um Conselho 
de Ministros e seu Presidente. Neste Presidencialismo a figura do Chefe da Nação estará preservada, 
bem como as atribuições mais robustecidas do Congresso Nacional.  
Parecer:   
   As finalidades da presente Emenda estão, em parte, contempladas no Substitutivo.  
Assim, pela sua aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19390 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO QUINTO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.  
DÊ-SE AO TÍTULO QUINTO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÂO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...] 
CAPÍTULO II  
PODER EXECUTIVO  
SECÇÃO I  
[...] 
SECÇÃO VI  
DOS MINISTROS DE ESTADO  
Art. 99 - Os Ministros de Estado serão  
escolhidos entre membros da Câmara dos Deputados  
e do Senado Federal.  
Parágrafo único - A lei disporá sobre a  
criação, estruturação e atribuições dos  
Ministérios, tendo acesso os Ministros de Estados  
às sessões de ambas as Casas do Congresso Nacional  
e às reuniões das suas Comissões, com direito  
à palavra.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela 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  
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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.  
[...] 
CAPÍTULO III  
DO GOVERNO  
SEÇÃO I  
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES  
Art. 161 - O Governo é constituído pelo  
Conselho de Ministros, que se compõe do Primeiro-  
Ministro e dos Ministros.  
Parágrafo Único - A lei disporá sobre a  
criação, estrutura e atribuições dos Ministérios,  
bem como sobre o secretariado permanente,  
organizado em carreira, com recrutamento mediante  
concurso público de títulos e provas.  
Art. 162 - O Governo goza da confiança do  
Presidente da República e da Câmara dos Deputados.  
Art. 163 - O Governo é o órgão superior da  
administração federal e conduz a política geral do  
País.  
Parágrafo único - Compete ao Governo:  
I - dispor sobre a organização e o  
funcionamento da administração pública federal;  
II - enviar o projeto de lei de Diretrizes  
Orçamentárias e a proposta de Orçamento ao  
Congresso Nacional;  
III - expedir decretos e regulamentos para a  
fiel execução da lei;  
IV - iniciar o processo legislativo, nos  
casos previstos na Constituição;  
V - prover os cargos públicos do Governo;  
VI - elaborar planos e programas nacionais e  
regionais de desenvolvimento, e submetê-los ao  
Congresso Nacional;  
VII - enviar mensagem ao Congresso Nacional  
ou a qualquer de suas Casas;  
VIII - deliberar sobre as questões  
encaminhadas pelo Presidente da República, ou  
suscitadas pelo Primeiro-Ministro;  
IX - sugerir ao Presidente da República a  
decretação da intervenção federal, do Estado de  
defesa e do estado de sítio;  
X - deliberar sobre as questões respeitantes  
à competência de mais de um Ministério;  
XI - exercer outras atribuições previstas na  
Constituição e na lei.  
§ 1o. - O Conselho de Ministros, presidido  
pelo Primeiro-Ministro, delibera por maioria  
absoluta.  
§ 2o. - O Primeiro-Ministro detém o voto de  
desempate.  
Art. 164 - O Primeiro-Ministro promove e  
coordena as atividades do Conselho de Ministros e  
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mantém a unidade de orientação política e  
administrativa do Governo.  
Parágrafo único - Os membros do Conselho de  
Ministros são responsáveis coletivamente pelos  
atos do Conselho e individualmente pelos atos dos  
respectivos Ministérios.  
Art. 165 - Os Ministros são nomeados e  
exonerados por ato do Presidente da República, por  
solicitação do Primeiro-Ministro.  
Art. 166 - O cargo de Primeiro-Ministro é  
privativo de membro do Congresso Nacional,  
brasileiro nato e maior de trinta e cinco anos.  
Parágrafo único - Os Ministros de Estado  
serão escolhidos dentre brasileiros, maiores de  
vinte e cinco anos, e no exercício dos direitos  
políticos.  
Art. 167 - O Governo cessa com a realização  
de eleições para a Câmara dos Deputados, no caso  
de perda de confiança ou aprovação de moção de  
censura e pela demissão, morte ou impedimento, por  
qualquer motivo, do Primeiro-Ministro.  
Parágrafo único - O Governo cessante continua  
em função até a posse do novo Governo.  
Art. 168 - O Primeiro-Ministro não poderá se  
ausentar do País sem prévia autorização da Câmara  
dos Deputados.  
Parágrafo único - O Primeiro-Ministro será  
substituído, em seus impedimentos, pelo Ministro  
da Justiça ou, na falta deste, por qualquer dos  
Ministros que indicar.  
Art. 169 - O Primeiro-Ministro e os Ministros  
de Estado prestarão compromisso e tomarão posse  
perante o Presidente da República.  
[...] 
Justificativa: 
1 – A emenda representa um exaustivo esforço, permeado por constante reflexão, na busca do 
aperfeiçoamento do Sistema de Governo. 
Observador e participante, há longos anos, do processo político, o autor está convencido de que o 
País somente será modernizado, superando, ao mesmo tempo, os graves desníveis que atormentam 
a sociedade, se, como constituintes, formos capazes de conceber um mecanismo de execução dos 
objetivos nacionais ágil, funcional e aberto para todos os grupos sociais. 
2 – O Sistema Parlamentar de Governo é uma conquista da humanidade. 
Do absolutismo, passou-se, durante alguns séculos, por diversificadas tentativas de atenuação do 
arbitrário, terminando-se por conceber uma forma coletiva de governo, hoje identificada como sistema 
parlamentar ou de gabinete. 
As concepções e os mecanismos, frutos dessa evolução, são universais e, por isso mesmo, 
adaptáveis a qualquer País.  
Na história dos povos, é um sistema novo, pois, somente a partir do século passado começou a 
ganhar contornos precisos. 
Neste século, sobretudo depois da segunda guerra mundial, o sistema parlamentar, elaborado, a 
partir de longo processo de maturação na Inglaterra, estendeu-se por inúmeros países da Europa 
Ocidental. Assim, tornaram-se parlamentaristas e, em decorrência, dotados de governos 
democráticos e eficientes, a Itália, a Alemanha, a França, a Espanha, Portugal a Grécia, além de 
exemplos outros. 
3 – É curioso observar que, enquanto se esboçava na Europa, pois a Inglaterra somente teve 
institucionalizada a figura do Primeiro-Ministro na pessoa de William Pitt, nos últimos anos do século 
dezoito, o sistema parlamentarista, já a partir da independência, ganhava, entre nós, forma 
embrionária.  
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A própria Constituição Imperial, de 1824, que embora outorgada, traduziu, em muito, a criatividade de 
nossos primeiros constituintes e refletiu as ideias dos libertadores, já fornecia os primeiros germes de 
um sistema de gabinete. 
Ali, em texto escrito, está o instituto da dissolução do Parlamento. Também, de maneira 
impressionante, o Conselho de Estado, as suas atribuições, tal como vem sendo adotado por grande 
número de estados na constelação internacional. 
No segundo Reinado, o sistema ganhou características típicas, hoje universais. Fomos, em verdade, 
naquela oportunidade, o primeiro País a elaborar uma lei escrita sobre o gabinete. 
4 – O País, que natural e substantivamente marchava para o sistema parlamentar, ao se tornar 
República, abrupta e lesivamente, com a Constituição de 1891, implantou o presidencialismo, em 
uma imitação caricata e artificial do sistema americano. 
Desde então, estamos vivendo, por quase um século, uma dolorosa fase de instabilidade, 
desgoverno e reiteradas interrupções do curso institucional. 
Foi diante dessa realidade que o Prof. Paulo Brossard, hoje Ministro da Justiça, já teve oportunidade 
de observar que, da Independência até a República, evoluímos no sentido de instituições 
democráticas e sólidas e que, desde a implantação do presidencialismo, entramos em um processo 
de involução. E esse caminho é de se acrescentar, chega, neste instante histórico, ao paroxismo. 
5 – Nesse quadro, e já que estamos elaborando o novo Estado, em Assembleia Nacional 
Constituinte, é chegado o momento de fazermos a correção. Como enfatizou, em sábio 
pronunciamento, no último dia 4 do corrente, o senador Affonso Arinos, talvez seja esta a 
oportunidade última. Perdê-la, pois, é pôr em risco o País, como unidade e Nação, e legar, às 
gerações futuras, o desespero. 
6 – O trabalho, agora apresentado, resultou de um responsável aprofundamento, a partir dos debates 
na Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, da qual o autor da emenda foi 
Relator. 
Procurou-se a isenção e a objetividade. 
O Sistema, assim concebido, embora sujeito a naturais retificações, parece harmonioso, sistemático, 
flexível e, por isso mesmo, funcionável. 
Embora tenha sofrido a incorporação de valores sedimentados por outros povos, a sua elaboração foi 
presidida pela sensível e objetiva observação da realidade nacional de hoje, com os reflexos do 
passado e a projeção do futuro. 
7 – A proposta parece ter resultado engenhosa e precisa. Pelo menos, para quem a gerou. 
A Chefia do Estado, pelo Presidente da República, está bem definida. A sua escolha pelo voto 
popular, muito arraigada em nossa história. A sua responsabilidade. E as atribuições amplas e 
magnas, que lhe são conferidas. 
O Presidente da República paira acima das demais funções de poder, sendo, além de Chefe de 
Estado, o arbítrio do Governo, sempre presente e atento, fazendo chegar a grande política. Constitui 
de descontitui. 
Ao dispor da consulta do Chefe de Estado, o Conselho de Estado, com papel vital e atribuições bem 
clarificadas, voltada para as questões de Estado mais relevantes. 
O Governo, o dia a dia da administração, o gerenciamento das questões financeiras, econômicas e 
sociais, a solvência dos conflitos sociais, aos cuidados do Conselho de Ministro, dirigindo e 
coordenado pelo Primeiro-Ministro. 
Distintos, assim, a Chefia de Estado e o Governo. 
O mecanismo de Governo tem uma estrutura singela. E perceptível à primeira leitura e tem o mérito 
de diluir impasses e evitar descontinuidades. 
Inserido no Governo, um secretariado permanente, organizado em carreira e recrutado por concurso 
público de provas e títulos. 
As relações do Governo com o Congresso Nacional bem traçadas. 
Em tudo, a preocupação da harmonia a serviço da eficiência, da clareza e da modernização. 
8 – Deve ser dito que, atento ao § 2º do art. 23, embora todas as disposições sobre o sistema de 
governo tenham sido tocadas, teve-se o cuidado de atingir, por emendas isoladas, cada uma das 
partes do todo. 
Por último, somente reta aguardar os subsídios do Relator e dos colegas constituintes. De todos, 
pois, o Sistema de Governo, sendo um organismo de operacionalidade do Estado, está imune a 
conotações ideológicas. 
Parecer:   
   Pela aprovação em parte, na forma do Substitutivo. 
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   EMENDA:19886 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No. 21  
SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao Capítulo III, do Título V, Seção I,  
II, III e IV, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
CAPÍTULO III  
DO GOVERNO  
SEÇÃO I  
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES  
Art. 161. O Governo é constituído pelo  
Conselho de Ministros, que se compõe do Primeiro-  
Ministro e dos Ministros.  
Parágrafo único. A lei disporá sobre a  
criação, estrutura e atribuições dos Ministérios,  
bem como sobre o secretariado permanente,  
organizado em carreira, com recrutamento mediante  
concurso público de títulos e provas.  
Art. 162. O Governo goza da confiança do  
Presidente da República e da Câmara dos Deputados.  
Art. 163. O Governo é órgão superior da  
administração federal e conduz a política geral do  
País.  
Parágrafo único. Compete ao Governo:  
I - dispor sobre a organização e o  
funcionamento da administração pública federal;  
II - enviar o Projeto de Lei de Diretrizes  
Orçamentárias e a proposta de Orçamento ao  
Congresso Nacional;  
III - expedir decretos e regulamentos para a  
fiel execução da lei;  
IV - iniciar o processo legislativo, nos  
casos previstos na Constituição;  
V - prover os cargos públicos do Governo;  
VI - elaborar planos e programas nacionais e  
regionais de desenvolvimento, e submetê-los ao  
Congresso Nacional;  
VII - enviar mensagem ao Congresso Nacional  
ou a qualquer de suas Casas;  
VIII - deliberar sobre as questões  
encaminhadas pelo Presidente da República, ou  
suscitadas pelo Primeiro-Ministro;  
IX - sugerir ao Presidente da República a  
decretação da intervenção federal, do estado de  
defesa e do estado de sítio;  
X - deliberar sobre as questões respeitantes  
à competência de mais de um Ministério;  
XI - exercer outras atribuições previstas na  
Constituição e na lei.  
§ 1o. O Conselho de Ministros, presidido  
pelo Primeiro-Ministro, delibera por maioria  
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absoluta.  
§ 2o. O Primeiro-Ministro detém o voto de  
desempate.  
Art. 164. O Primeiro-Ministro promove e  
coordena as atividades do Conselho de Ministros e  
mantém a unidade de orientação política e  
administrativa do Governo.  
Parágrafo único. Os membros do Conselho de  
Ministros são responsáveis coletivamente pelos  
atos do Conselho e individualmente pelos atos dos  
respectivos Ministérios.  
Art. 165. Os Ministros são nomeados e  
exonerados por ato do Presidente da República, por  
solicitação do Primeiro-Ministro.  
Art. 166. O cargo de Primeiro-Ministro é  
privativo de membro do Congresso Nacional,  
brasileiro nato e maior de trinta e cinco anos.  
Parágrafo único. Os Ministros de Estado  
serão escolhidos dentre brasileiros, maiores de  
vinte e cinco anos, e no exercício dos direitos  
políticos.  
Art. 167. O Governo cessa com a realização  
de eleições para a Câmara dos Deputados, no caso  
de perda de confiança ou aprovação de moção de  
censura e pela demissão, morte ou impedimento, por  
qualquer motivo, do Primeiro-Ministro.  
Parágrafo único. O Governo cessante continua  
em função até a posse do novo Governo.  
Art. 168. O Primeiro-Ministro não poderá se  
ausentar do País sem prévia autorização da Câmara  
dos Deputados.  
Parágrafo único. O Primeiro-Ministro será  
substituído, em seus impedimentos, pelo Ministro  
da Justiça ou, na falta deste, por qualquer dos  
Ministros que indicar.  
Art. 169. O Primeiro-Ministro e os Ministros  
de Estado prestarão compromisso e tomarão posse  
perante o Presidente da República.  
SEÇÃO II  
DA FORMAÇÃO  
Art. 170. Na inauguração de cada legislatura  
e nos demais casos previstos na Constituição, o  
Presidente da República, após ouvir o partido ou  
coligação majoritária de partido na Câmara dos  
Deputados, fará a indicação de candidato a  
Primeiro-Ministro, o qual, no prazo de dez dias,  
comparecerá à Casa e apresentará o programa do  
Governo a ser constituído.  
§ 1o. Nos cinco dias seguintes, após  
discussão, em no máximo três reuniões, com a  
participação do candidato, será realizada votação,  
sem prévio debate.  
§ 2o. O candidato será nomeado se obtiver a  
maioria absoluta dos membros da Câmara dos  
Deputados.  
§ 3o. Não alcançada a maioria absoluta,  
proceder-se-á, com intervalo de cinco dias, a nova  
votação entendendo-se aprovada a indicação se o  
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candidato obtiver a maioria, que não poderá ser  
inferior à metade mais um de quatro quintos dos  
membros da Câmara dos Deputados.  
§ 4o. Não sendo aprovada a indicação do  
Presidente da República, a Câmara dos Deputados,  
no prazo de dez dias, fará, sem debate prévio, uma  
votação para a escolha do Primeiro-Ministro, da  
qual resultará eleito o que reunir a maioria dos votos.  
§ 5o. Reunindo o eleito os votos da maioria  
absoluta dos membros da Câmara dos Deputados, o  
Presidente da República o nomeará em quarenta e  
oito horas.  
§ 6o. Não conseguindo o eleito a maioria  
absoluta, o Presidente da República poderá, ouvido  
o Conselho de Estado, dissolver a Câmara dos  
Deputados.  
§ 7o. Optando pela não dissolução, o  
Presidente da República indicará novo candidato a  
Primeiro-Ministro.  
Art. 171. A Câmara dos Deputados não poderá  
ser dissolvida, nos últimos seis meses do mandato  
do Presidente da República, no primeiro e no  
último semestre da legislatura, ou durante a  
vigência de estado de defesa ou de estado de sítio.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   As finalidades da presente emenda estão, em parte, contempladas no Substitutivo.  
Assim, pelo seu acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:20522 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo III do Título V  
Do Governo  
Substitua-se o Texto Constante do Capítulo  
III do Título V do Projeto de Constituição do  
Relator Constituinte Bernardo Cabral, pela  
Seguinte Redação:  
Título V  
Capítulo III  
Do Governo  
Seção I - Dos Ministros de Estado  
Art. 70 - Os Ministros de Estado serão  
escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e  
um anos e no exercício dos direitos políticos.  
§ 1o. - A lei disporá sobre a criação,  
estruturação e atribuições dos Ministérios.  
§ 2o. - Os Ministros de Estado são obrigados  
a atender a convocação da Câmara dos Deputados e  
do Senado Federal, ou de qualquer de suas Comissões.  
§ 3o. - Os Ministros de Estado têm acesso às  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 31  

 

sessões de ambas as Casas do Congresso Nacional e  
as reuniões de suas Comissões com direito à palavra. 
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:   
   O Projeto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:32196 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO III DO TÍTULO V  
DO GOVERNO  
Substitua-se o texto constante do Capítulo  
III do Título V do Projeto de Constituição do  
Relator Constituinte Bernardo Cabral, pela  
seguinte redação:  
TÍTULO V  
Capítulo III  
DO GOVERNO  
SEÇÃO I  
DOS MINISTROS DE ESTADO  
Art. 105. - Os Ministros de Estado serão  
escolhidos dentre brasileiros natos maiores de  
vinte e um anos no exercício dos direitos políticos.  
§ 1o. - A lei disporá sobre a criação,  
estrutura e atribuições dos Ministérios;  
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§ 2o. - Os Ministros de Estado são obrigados  
a atender à convocação da Câmara Federal e do  
Senado da República ou de qualquer de suas  
comissões.  
§ 3o. - Os Ministros de Estado têm acesso às  
sessões de ambas as Casas do Congresso Nacional e  
às reuniões de suas comissões, com direito à palavra. 
Justificativa: 
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:   
   A Emenda visa a alterar a redação de disposição normativa do Substitutivo, objetivando o seu 
aprimoramento.  
Contudo, deve ser rejeitada por não corresponder ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:32944 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
A Seção I, do Capítulo III, do Título V,  
possa a ter a seguinte redação:  
Capítulo III  
Do Governo  
Seção I  
Composição e Atribuições  
Art. - O Governo é constituído pelo Conselho  
de Ministros, que se compõe do Primeiro-Ministro e  
dos Ministros.  
§ 1o. - O Conselho de Ministros deliberará  
por maioria absoluta e é presidido pelo  
Primeiro-Ministro que, além do voto pessoal,  
detém o de desempate.  
§ 2o. - Os membros do Conselho de Ministros  
são responsáveis coletivamente pelos atos do  
Conselho e individualmente pelos atos dos  
respectivos Ministérios.  
§ 3o. - O Primeiro-Ministro promove e  
coordena as atividades do Conselho de Ministros e  
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mantém a unidade de orientação política e  
administrativa do Governo.  
§ 4o. - O Cargo de Primeiro-Ministro é  
privativo de membro do Congresso Nacional,  
brasileiro nato e maior de trinta e cinco anos.  
§ 5o. - O Primeiro-Ministro não poderá se  
ausentar do País, sem prévia autorização da Câmara  
dos Deputados.  
§ 6o. - O Primeiro-Ministro será substituído,  
em seus impedimentos, pelo Ministro da Justiça ou,  
na falta deste, por qualquer dos Ministros que  
indicar.  
§ 7o. - Os Ministros são nomeados e  
exonerados por ato do Presidente da República, por  
solicitação do Primeiro-Ministro.  
§ 8o. - Os Ministros serão escolhidos dentre  
brasileiros, maiores de vinte e cinco anos, e no  
exercício dos direitos políticos.  
§ 9o. - O Primeiro-Ministro e os Ministros  
prestarão compromisso e tomarão posse perante o  
Presidente da República.  
§ 10. - A Lei disporá sobre a criação,  
estrutura e atribuições dos Ministérios, bem como  
sobre o secretariado permanente, organizado em  
carreira, com recrutamento mediante concurso  
público de títulos e provas.  
Art. ... - O governo é o órgão superior da  
administração federal e conduz a política geral do País.  
Parágrafo Único - Compete ao Governo:  
I - dispor sobre a organização e o  
funcionamento da administração pública federal;  
II - enviar o Projeto de Lei de Diretrizes  
Orçamentárias e a proposta de Orçamento ao  
Congresso Nacional,  
III - expedir decretos e regulamentos para a  
fiel execução da lei:  
IV - iniciar o processo legislativo, nos  
casos previstos na constituição;  
V - prover os cargos públicos do Governo;  
VI - elaborar planos e programas nacionais e  
regionais de desenvolvimento, e submetê-los ao  
Congresso Nacional;  
VII - enviar mensagem ao Congresso Nacional  
ou a qualquer de suas Casas;  
VIII - deliberar sobre as questões  
encaminhadas pelo Presidente da República, ou  
suscitadas pelo Primeiro-Ministro;  
IX - solicitar ao Presidente da República a  
decretação da intervenção federal, do estado de  
defesa, do estado de sítio e da mobilização  
nacional;  
X - deliberar sobre as questões respeitantes  
à competência demais de um Ministério;  
XI - exercer outras atribuições previstas na  
Constituição e na lei.  
Art. ... - O Governo goza da confiança do  
Presidente da República e da Câmara dos Deputados.  
Art. ... - O Governo cessa com a realização de  
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eleições para a Câmara dos Deputados, no caso de  
perda de confiança ou aprovação de moção de  
censura e pela demissão, morte ou impedimento, por  
qualquer motivo, do Primeiro-Ministro.  
Parágrafo Único - O Governo cessante continua  
em função até a posse do novo Governo. 
Justificativa: 
A composição do Governo e as suas atribuições devem ser esboçadas em uma única seção: 
Nela, se definem a constituição do Governo, os seus membros, aqueles que o integram – o Primeiro-
Ministro e os Ministros.  
Com isto, também, se corrige uma deformação que vem desde a comissão temática, quando, 
impropriamente, se transformou o Primeiro-Ministro em um órgão à parte, dando-lhe competência e 
atribuições específicas.  
O Sistema parlamentar, por sua natureza, é um colegiado. A competência é do Governo. Isto ocorre, 
sem exceção, em todos os sistemas efetivamente parlamentaristas.  
É certo que o Primeiro-Ministro tem papel e atribuições bem definidas, que é a de promover e 
coordenar as atividades do Conselho de Ministros, e de manter a unidade de orientação política e 
administrativa do Governo.  
Cada Ministro também tem seu papel específico, referente às tarefas do Ministério. Mas a 
competência do Governo, que é colegiada, é bem distinta de cada atribuição específica dos seus 
membros, inclusive do Primeiro-Ministro.  
Conferir esta competência ao Primeiro-Ministro é transformá-lo em um pequeno Chefe de Estado.  
Parecer:   
   A Emenda em exame, de autoria do Deputado Egídio Ferreira Lima, trata da formação do Governo 
sob a ótica do Sistema Parlamentarista. Inova em relação ao texto do Substitutivo, por englobar, 
numa única Seção, tudo o que diz respeito à constituição do Governo e às atribuições de seus 
componentes, conferindo-lhes real função colegiada. Argumenta o autor da Emenda que isolar o 
Primeiro-Ministro e suas atribuições das atribuições específicas de cada Ministro é privilegiar suas  
funções, em detrimento das dos demais integrantes do Governo.  
Por não corresponder à expectativa da Comissão, somos pela rejeição da Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00284 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE BORNHAUSEN (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 110, a redação seguinte:  
"Serão no máximo 12 os Ministros de Estado,  
assistidos cada qual por Secretários Gerais, de  
acordo com a lei, que disporá, também, sobre a  
criação, estrutura e atribuição dos ministérios,  
bem como sobre o secretariado permanente,  
organizado em carreira com recrutamento mediante  
concurso público de títulos e provas." 
Justificativa: 
A máquina administrativa federal tem que necessariamente ser diminuída. Tem sido ela uma das 
fontes de aumento do déficit público. É preciso diminui-la, coercitivamente, de cima para baixo. Hoje 
temos mais de 20 ministérios, fora as autoridades com prerrogativas de ministros. O exemplo deve 
partir da União, além do que o Presidente precisa ter condições de despachar semanalmente com 
sua equipe, para que ela possa ser harmônica e eficiente.  
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Parecer:   
   Com o objetivo de diminuir o tamanho da máquina administrativa, a presente emenda limita em 
doze o número de Ministérios.  
A esse respeito, já fixei posição nos termos do parecer à emenda nr. 2P00653-1, donde concluir pela 
rejeição da proposta sob exame.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00969 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Aos Capítulos II e III do Título IV do  
projeto de Constituição, seja dada a redação  
seguinte:  
Capítulo II  
Do Poder Executivo  
Seção I  
[...] 
Seção III  
Do Governo  
Subseção I  
Composição e Atribuições  
Art. 99 - O Governo é constituído pelo  
Conselho de Ministros, que se compõe do Primeiro  
Ministro e dos Ministros.  
§ 1o. - Os membros do Conselho de Ministros  
são responsáveis coletivamente pelos atos do  
Conselho e individualmente pelos atos dos  
respectivos Ministros.  
§ 2o. - A lei disporá sobre a criação,  
estrutura e atribuições dos Ministérios, bem como  
sobre o Secretariado permanente, organizado em  
carreira, com recrutamento mediante concurso  
público de títulos e provas.  
[...] 
Justificativa: 
A presente emenda processada de acordo com o art. 1°, da Resolução n° 3, de 1988, a exemplo da 
emenda Nelson Carneiro, que incidiu sobre o texto anterior do Projeto, é o produto do trabalho de 
muitos, desde o relatório do Senador José Fogaça. Assim, a tarefa do autor se caracterizou pelo 
cuidado pelo cuidado em somar e compatibilizar contribuições.  
Com o ensejo, procurou-se aprimorar o sistema, adequando-o à realidade brasileira, sem fuga, 
todavia, aos parâmetros que caracterizam o sistema parlamentar dualista ou “racionalizado”. Seguiu-
se a trilha, já aberta, com indiscutível êxito, por outros países como a França, Portugal e a Grécia.  
Na versão de agora, alguns mecanismos importantes foram acrescidos, aperfeiçoando o trabalho de 
antes.  
Dimensionando-se e caracterizando-se, nitidamente, o Chefe de Estado como arbitro das instituições 
e do Governo, conferiu-se-lhe poderes para, “excepcionalmente, demitir o Governo”, após ouvir o 
Conselho de Estado (art. 94, § 1°). Também, se concedeu ao Governo a atribuição de pedir a 
dissolução da Câmara (art. 110).  
De outra parte, ainda imbuído do intento de aprimorar o sistema, deu-se uma melhor sistematização 
às disposições referentes ao Governo, evidenciando-o como órgão coletivo, o que próprio do 
parlamentarismo (art. 99 e 106). O Primeiro-Ministro, deferiu-se a promoção e à coordenação “das 
atividades do Conselho de Ministros e a manutenção da unidade de orientação política e 
administrativa do Governo” (art. 102).  
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As demais modificações, embora úteis, são menos relevantes.  
De qualquer modo, no fundamental, perdura no texto as contribuições valiosas de Afonso Arinos, 
Nelson Carneiro e José Fogaça, entre outros.  
Parecer:   
   Acolho na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. E, como 
Constituinte, votarei pela aprovação, eis que a emenda aperfeiçoa o regime parlamentar traçado no 
Projeto. 
   
   EMENDA: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  
[...] 
SEÇÃO IV  
DOS MINISTROS DE ESTADO  
Art. 98-A Os Ministros de Estado serão  
escolhidos dentre brasileiros natos maiores de  
vinte e um anos e no exercício dos direitos  
políticos.  
Art. 98B - A lei disporá sobre a criação,  
estruturação e atribuições dos Ministérios.  
Art. 98C - Os Ministros de Estado são  
obrigados a atender a convocação da Câmara dos  
Deputados e do Senado Federal.  
§ 1o. .Na sessão ordinária imediatamente  
posterior à presença de Ministro de Estado  
convocado, a Câmara Federal ou o Senado da  
República, por iniciativa de qualquer das  
lideranças que representem no mínimo um terço da  
respectiva Casa Legislativa e pelo voto de dois  
terços de seus membros, poderá votar Resolução  
exprimindo discordância ao depoimento e às  
respostas do Ministro às interpelações dos  
parlamentares.  
§ 2o. Os Ministros de Estado poderão  
comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos  
Deputados e a qualquer de suas Comissões, por sua  
iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa  
respectiva para expor assunto de relevância de seu  
Ministério.  
Art. 98D - Por iniciativa de, no mínimo, um  
terço dos seus membros, a Câmara Federal poderá  
apreciar moção de censura a Ministro de Estado.  
§ 1o. A aprovação da moção de censura, dar-se-á  
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pela maioria de dois terços dos membros da  
Câmara Federal.  
§ 2o. A moção de censura implica a exoneração  
do Ministro a que se referir.  
§ 3o. Os signatários de moção de censura que  
não for aprovada não poderão apresentar outra na  
mesma sessão legislativa, com relação ao mesmo  
Ministro.  
- Suprima-se o Capítulo III e respectivas  
Seções do Título IV. 
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 procuramos 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.  
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 
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estruturar esse Poder para um Sistema Parlamentar de Governo.  
Alertamos os senhores constituintes para a grave inadequação que poderá se estabelecer.  
Da forma como está posto a questão, transforma-se o Poder Legislativo num poder artípoda do Poder 
Executivo.  
Cumpro meu dever de Relator ao evidenciar, aos olhos dos ilustres membros desta Assembléia, tais 
contradições.  
Basta dizer que o poder de veto presidencial, tal como está previsto no Capítulo do Poder Legislativo, 
supõe um Presidente que não governe. A mesma isenção é a que dá ao Presidente Chefe de Estado 
a possibilidade de expedição do instrumento das medidas provisórias, uma medida que na prática-  
veio substituir o Decreto-Lei.  
Não é demasiado lembrar que, no artigo que estabelece a competência do Congresso Nacional, 
inclui-se a possibilidade de sustar atos normativos do Poder Executivo, o que seria mais palatável a 
um regime parlamentarista, mas com enormes riscos num regime presidencialista.  
Enquanto no Capítulo do Poder Legislativo estabelece-se um quórum de maioria absoluta para a 
reação de censura, a emenda em exame propõe um mínimo de 2/3 dos votos dos membros  
da Câmara dos Deputados para tal fim.  
Sem contar o fato de que a emenda restaura a figura da moção a um Ministro ou a um grupo de 
Ministros. Largos e exaustivos debates foram travados nas diversas instâncias desta Assembléia 
Constituinte, com a conclusão consensual pela censura coletiva.  
Sinto-me também no dever de mencionar a questão orçamentária e a questão legislativa. Há uma tal 
desarmonia entre a emenda ora proposta e o Capítulo I do texto do Projeto de Constituição (e mesmo 
do Substitutivo correspondente originário do grupo político que convencionou chamar-se Centrão)  
que o Poder Legislativo acabará por inviabilizar as políticas orçamentárias do Poder Executivo, 
impedindo o Presidente de governar.  
Em razão do exposto, apesar do acolhimento à emenda, já declarado na abertura deste parecer, faço 
a ressalva de que meu voto pessoal, como Constituinte, será contrário à emenda. 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
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