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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. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
      I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;  
      II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir 
que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam 
temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;  
      III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do 
País, quando a ausência exceder a quinze dias;  
      IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, 
ou suspender qualquer uma dessas medidas;  
      V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;  
      VI - mudar temporariamente sua sede;  
      VII - fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais e os Senadores, em 
cada legislatura, para a subsequente, observado o que dispõem os arts. 150, II, 153, III, 
e 153, § 2º, I;  
      VIII - fixar para cada exercício financeiro a remuneração do Presidente e do Vice-
Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;  
      IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar 
os relatórios sobre a execução dos planos de governo;  
      X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do 
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;  
      XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição 
normativa dos outros Poderes;  
      XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de 
rádio e televisão;  
      XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;  
      XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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      XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;  
      XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos 
hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;  
      XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área 
superior a dois mil e quinhentos hectares.  

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:00343 DT REC:02/04/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE INCLUAM, ENTRE AS COMPETÊNCIAS EXCLUSIVAS DO CONGRESSO  
NACIONAL, MATÉRIAS QUE ESPECIFICA RELACIONADAS COM O TRIBUNAL DE  
CONTAS DA UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:01754 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO CONSTITUA MATÉRIA DA COMPETÊNCIA  
EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL. 
 
   
   SUGESTÃO:02400 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL A  
APROVAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS INTERNACIONAIS. 
 
   
   SUGESTÃO:02709 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL EDITAR  
NORMA TRIBUTÁRIA. 
 
   
   SUGESTÃO:02710 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL A  
CONCESSÃO DE ANISTIA OU REMISSÕES NOS CASOS QUE DEFINE. 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 4  

 

 
   
   SUGESTÃO:02777 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL AUTORIZAR  
E APROVAR EMPRÉSTIMOS, OPERAÇÕES, ACORDOS E OBRIGAÇÕES EXTERNAS,  
CONFORME DETERMINA. 
 
   
   SUGESTÃO:03881 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL DEFINIR AS  
ATRIBUIÇÕES E A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, OBSERVADOS  
OS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI. 
 
   
   SUGESTÃO:03915 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL RESOLVER  
DEFINITIVAMENTE SOBRE OS TRATADOS, CONVENÇÕES E ATOS INTERNACIONAIS  
CELEBRADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, BEM COMO SOBRE ACORDOS,  
CONVENÇÕES, PROTOCOLOS OU CONTRATOS QUE POSSAM INFLUIR NA ECONOMIA. 
 
   
   SUGESTÃO:04010 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL ALTERAR  
OU REJEITAR A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:04405 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL  
A DECISÃO DEFINITIVA SOBRE TRATADOS, CONVENÇÕES E ATOS  
INTERNACIONAIS. 
 
   
   SUGESTÃO:04535 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA INCLUÍDA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO  
CONGRESSO NACIONAL A RATIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA  
E EXTERNA. 
 
   
   SUGESTÃO:04546 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS MEMBROS DO  
CONGRESSO NACIONAL E DO PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL PARA A  
INICIATIVA DAS LEIS, RESSALVADOS OS CASOS DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. 
 
   
   SUGESTÃO:04628 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL PARA A CONCESSÃO  
E RENOVAÇÃO DE LINHAS INTERESTADUAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS, NAS  
CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:04671 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL PARA LEGISLAR 
SOBRE MATÉRIA FINANCEIRA. 
 
   
   SUGESTÃO:05139 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL APROVAR  
A ESCOLHA DO PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 
 
   
   SUGESTÃO:05207 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RENAN CALHEIROS (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE SEJA INCLUÍDA ENTRE AS COMPETÊNCIAS EXCLUSIVAS DO CONGRESSO  
NACIONAL JULGAR, COM PODER DE RESOLUÇÃO DEFINITIVA, A CELEBRAÇÃO,  
RATIFICAÇÃO E SUSPENSÃO DE TRATADOS, CONVENÇÕES E ATOS INTERNACIONAIS  
FIRMADOS PELO PODER EXECUTIVO. 
 
   
   SUGESTÃO:05509 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL AUTORIZAR O  
PRESIDENTE E O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA A SE AUSENTAREM DO PAÍS  
POR PERÍODO SUPERIOR A SETE DIAS. 
 
   
   SUGESTÃO:05652 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL DECIDIR SOBRE  
A INDICAÇÃO DO PRESIDENTE E DOS DIRETORES DO BANCO CENTRAL. 
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   SUGESTÃO:05788 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE, COMO COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL, A CONCESSÃO  
DE ANISTIA. 
 
   
   SUGESTÃO:06169 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE MATÉRIAS DA EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO  
CONGRESSO NACIONAL. 
 
   
   SUGESTÃO:06769 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL A  
CONCESSÃO DE ANISTIA A CRIMES POLÍTICOS. 
 
   
   SUGESTÃO:06853 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL APROVAR A  
INCORPORAÇÃO, SUBDIVISÃO E A CRIAÇÃO DE ESTADOS OU TERRITÓRIOS. 
 
   
   SUGESTÃO:06854 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL DERTERMINAR A  
REALIZAÇÃO DE REFERENDUM, NOS CASOS QUE ESPECIFICA. 
 
   
   SUGESTÃO:06860 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL APROVAR OU  
SUSPENDER O ESTADO DE SÍTIO OU A INTERVENÇÃO FEDERAL. 
 
   
   SUGESTÃO:06940 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL E  
PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA OS ITENS QUE ENUMERA. 
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   SUGESTÃO:07042 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL LEGISLAR 
SOBRE MATÉRIA FINANCEIRA. 
 
   
   SUGESTÃO:07069 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL AUTORIZAR O  
PODER EXECUTIVO A ESTABELECER PLANOS E PROGRAMAS SOBRE A INSTALAÇÃO,  
PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ARTEFATOS NUCLEARES BÉLICOS. 
 
   
   SUGESTÃO:07254 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL AUTORIZAR O  
PRESIDENTE DA REPÚBLICA A DECLARAR A GUERRA E FAZER A PAZ, NAS  
CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
 
   
   SUGESTÃO:07285 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O CONGRESSO NACIONAL TENHA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA  
DECIDIR A DECRETAÇÃO DO ESTADO DE ALARME. 
 
   
   SUGESTÃO:07286 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ATRIBUÍDA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA AO CONGRESSO NACIONAL 
PARA CONCEDER ANISTIA. 
 
   
   SUGESTÃO:07591 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL RESOLVER  
DEFINITIVAMENTE SOBRE OS TRATADOS, CONVENÇÕES E ATOS INTERNACIONAIS  
CELEBRADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NAS CONDIÇÕES QUE  
ESPECIFICA. 
 
   
   SUGESTÃO:07613 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
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Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO  
CONGRESSO NACIONAL, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:07997 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE A EDIÇÃO DE NORMA TRIBUTÁRIA SEJA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA  
DO CONGRESSO NACIONAL. 
 
   
   SUGESTÃO:08000 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL CONCEDER  
ANISTIAS OU REMISSÕES NOS CASOS DE EFETIVA LEGITIMIDADE E  
CORRESPONDENTE GANHO SOCIAL. 
 
   
   SUGESTÃO:08065 DT REC:08/05/87 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL DISPOR SOBRE  
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
 
   
   SUGESTÃO:08067 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL CONCEDER  
ANISTIAS TRIBUTÁRIAS OU REMISSÕES NOS CASOS DE EFETIVA LEGITIMIDADE E  
CORRESPONDENTE GANHO SOCIAL. 
 
   
   SUGESTÃO:08168 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL DELIBERAR  
SOBRE TRATADOS, CONVENÇÕES E ATOS INTERNACIONAIS CELEBRADOS PELO  
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:08275 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL CONCEDER  
ANISTIA OU REMISSÕES NOS CASOS QUE ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:08276 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL EDITAR NORMA  
MATERIAL TRIBUTÁRIA. 
 
   
   SUGESTÃO:08565 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL A EDIÇÃO DE  
NORMA MATERIAL TRIBUTÁRIA. 
 
   
   SUGESTÃO:08666 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL APROVAR E  
AUTORIZAR A PRIVATIZAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA OU BEM PÚBLICO  
PRODUTIVO. 
 
   
   SUGESTÃO:08785 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL A EDIÇÃO DE  
NORMAS TRIBUTÁRIAS E CONCESSÃO DE ANISTIAS OU REMISSÕES FISCAIS. 
 
   
   SUGESTÃO:08870 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA COMO COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO  
NACIONAL RESOLVER DEFINITIVAMENTE SOBRE TRATADOS, CONVENÇÕES E ATOS  
INTERNACIONAIS, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
 
   
   SUGESTÃO:08974 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO DA DEFESA E  
SOBRE A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL PARA LEGISLAR  
SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA DEFESA NACIONAL. 
 
   
   SUGESTÃO:09075 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL FIXAR O  
VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. 
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   SUGESTÃO:09081 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL A CONCESSÃO  
DE CANAIS DE RÁDIO E TELEVISÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:09872 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL PARA  
AUTORIZAR O PRESIDENTE DA REPÚBLICA A DECLARAR ESTADO DE EXCEÇÃO  
CONSTITUCIONAL. 
 
   
   SUGESTÃO:09935 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL  
PARA AUTORIZAR O PRESIDENTE DA REPÚBLICA A DECLARAR A GUERRA. 
 
   
   SUGESTÃO:09972 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL PARA  
A INDICAÇÃO DE NOMES PARA O CARGO DE MINISTRO DE ESTADO. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema. A relação de todas as audiências 
públicas e reuniões realizadas pela Subcomissão do Poder Legislativo - IIIa está disponível no link 
abaixo: 
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/subcomissao3a 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO – IIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 5º - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

I - resolver definitivamente sobre os tratados, convenções e acordos internacionais 

celebrados pelo Presidente da República, bem como sobre os atos deles 

decorrentes;  

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra e a fazer a paz; a permitir 

que forças estrangeiras transitem pelo Território Nacional ou nele permaneçam 

temporariamente, nos casos previstos em lei complementar;  

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/subcomissao3a
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/subcomissao3a
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/subcomissao3a
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III - autorizar o Presidente, o Vice-Presidente da República e o Primeiro-Ministro a 

se ausentarem do País;  

IV - aprovar ou suspender estado de sítio, estado de alerta ou intervenção federal; 

V - aprovar a incorporação ou desmembramento de áreas de Estados ou de 

Territórios;  

VI - mudar temporariamente a sua sede;  

VII - fixar os subsídios mensais, a representação e a ajuda de custo dos membros 

do Congresso Nacional, assim como os subsídios do Presidente, do Vice-

Presidente da República e os do Primeiro- Ministro;  

VIII - julgar anualmente as contas do Primeiro-Ministro;  

IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou através de qualquer das Câmaras, os 

atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta;  

X - determinar a realização de referendo; e  

XI - deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas sessões. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 34. 

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 5º - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

I - resolver, definitivamente, sobre os tratados, convenções e acordos internacionais 

celebrados pelo Presidente da República, bem como sobre os atos deles 

decorrentes, que só terão vigência com a publicação do decreto legislativo de 

aprovação;  

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra e a fazer a paz; a permitir 

que forças estrangeiras transitem pelo Território Nacional ou nele permaneçam 

temporariamente, nos casos previstos em lei complementar;  

III - autorizar o Presidente, o Vice-Presidente da República e o Primeiro-Ministro a 

se ausentarem do País;  

IV - aprovar ou suspender estado de sítio ou intervenção federal;  

V - aprovar a incorporação ou desmembramento de áreas de Estados, ouvidas as 

Assembleias Legislativas, ou de Territórios;  

VI - mudar temporariamente a sua sede;  

VII - fixar os subsídios mensais, a representação e a ajuda de custo dos membros 

do Congresso Nacional, assim como os subsídios do Presidente, do Vice-

Presidente da República e os do Primeiro- Ministro;  

VIII - julgar anualmente as contas do Primeiro-Ministro, bem como apreciar os 

relatórios sobre a execução dos planos de governo;  

IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou através de qualquer das Casas, os atos 

do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta, promovendo, quando for 

o caso, a anulação dos atos ilegais ou contrários ao interesse público e a 

responsabilidade de quem lhes haja dado causa;  

X - determinar a realização de referendo; e  

XI - regulamentar as leis, quando da omissão do Poder Executivo. 

 

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

votação da redação final do Anteprojeto.  

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

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

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
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constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-

poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 47.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 5º - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

I - resolver, definitivamente, sobre tratados, convenções e acordos internacionais 

celebrados pelo Presidente da República, bem como sobre os atos deles 

decorrentes;  

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra e a celebrar a paz, a 

permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 

permaneçam temporariamente; 

III - conceder autorização prévia para o Presidente e o Primeiro-Ministro se 

ausentarem do País;  

IV - aprovar ou suspender estado de sítio ou intervenção federal;  

V - aprovar a incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de 

Territórios ou Estados, ouvidas as Assembleias Legislativas;  

VI - mudar, temporariamente, a sua sede;  

VII - fixar os subsídios mensais, a representação e a ajuda de custo dos membros 

do Congresso Nacional, assim como os subsídios e a representação do 

Presidente da República e do Primeiro-Ministro; 

VIII - julgar anualmente as contas do Primeiro-Ministro, bem como apreciar os 

relatórios sobre a execução dos planos de governo;  

IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou através de qualquer das Casas, os 

atos do Executivo, inclusive os da administração indireta; 

X - determinar a realização de referendo;  

XI - regulamentar as leis, quando da omissão do Executivo. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 25. 

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 5º - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

I - resolver, definitivamente, sobre tratados, convenções e acordos internacionais 

celebrados pelo Presidente da República;  

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra e a celebrar a paz, a 

permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 

permaneçam temporariamente;  

III - conceder autorização prévia para o Presidente e o Primeiro-Ministro se 

ausentarem do País;  

IV - autorizar a decretação do estado de sítio e a intervenção federal;  

V - aprovar a incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
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Territórios ou Estados, ouvidas as Assembleias Legislativas;  

VI - mudar, temporariamente, a sua sede;  

VII - fixar, no primeiro semestre da última sessão legislativa de cada legislatura, a 

remuneração dos membros do Congresso Nacional, do Presidente, do Primeiro-

Ministro e dos Ministros de Estado;  

VIII - julgar anualmente as contas do Primeiro-Ministro, bem como apreciar os 

relatórios sobre a execução dos planos de governo;  

IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou através de qualquer das Casas, os 

atos do Executivo, inclusive os da administração indireta;  

X - determinar a realização de referendo;  

XI - regulamentar as leis, quando da omissão do Executivo;  

XII - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;  

XIII - dispor sobre a supervisão, pelo Senado Federal, dos sistemas de 

processamento automático de dados mantidos ou utilizados pela União, inclusive a 

administração indireta;  

XIV - conceder e renovar a concessão de emissoras de rádio e televisão.  

Parágrafo único - Terão força de lei as preceituações regimentais ou constantes 

de resoluções do Congresso Nacional, ou de qualquer de suas Casas, que, 

regulamentando dispositivos desta Constituição, objetivem assegurar o efetivo 

exercício de suas competências constitucionais. 

 

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

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

Publicação: DANC de 8/8/1987, suplemento 118, a partir da p. 2, disponível em:  

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

Nota: para o inciso XII, houve discussão da emenda 00448 no DANC de 8/8/1987, 

a partir da p. 56. 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 99 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

I - resolver, definitivamente, sobre tratados, convenções e acordos internacionais 

celebrados pelo Presidente da República;  

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra e a celebrar a paz, a 

permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 

permaneçam temporariamente;  

III - conceder autorização prévia para o Presidente da República e o Primeiro-

Ministro se ausentarem do País;  

IV - aprovar ou suspender o estado de defesa, do estado de sítio e a intervenção 

federal; 

V - aprovar a incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de 

Territórios ou Estados, ouvidas as Assembleias Legislativas;  

VI - mudar, temporariamente, a sua sede;  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
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VII - fixar, no primeiro semestre da última sessão legislativa de cada legislatura, a 

remuneração dos membros do Congresso Nacional, do Presidente da República, 

do Primeiro-Ministro e dos Ministros de Estado;  

VIII - julgar anualmente as contas do Primeiro-Ministro, bem como apreciar os 

relatórios sobre a execução dos planos de governo;  

IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou através de qualquer das Casas, os 

atos do Executivo, inclusive os da administração indireta;  

X - determinar a realização de referendo;  

XI - regulamentar as leis, quando da omissão do Executivo;  

XII - sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar 

ou dos limites de delegação legislativa;  

XIII - dispor sobre a supervisão, pelo Senado Federal, dos sistemas de 

processamento automático de dados mantidos ou utilizados pela União, inclusive a 

administração indireta;  

XIV - referendar a concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e 

televisão.  

XV - acompanhar e fiscalizar a atividade do Governo em matéria de política 

monetária, financeira e cambial;  

XVI - Aprovar previamente:  

a) implantação de obras federais de grande porte, conforme determinar a lei;  

b) concessão de linhas comerciais de transporte aéreo, marítimo, fluvial e de 

transporte interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias federais, vedado o 

monopólio. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 56. 

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

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 100 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

I - resolver definitivamente sobre tratados, convenções e acordos internacionais 

celebrados pelo Presidente da República;  

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a 

permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 

permaneçam temporariamente;  

III - conceder autorização prévia para o Presidente da República e o Primeiro-

Ministro se ausentarem do País;  

IV - aprovar ou suspender o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção 

federal;  

V - aprovar a incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de 

Territórios ou Estados, ouvidas as Assembleias Legislativas;  

VI - mudar temporariamente a sua sede;  

VII - fixar, no primeiro semestre da última sessão legislativa de cada legislatura, a 

remuneração dos membros do Congresso Nacional, do Presidente da República, 

do Primeiro-Ministro e dos Ministros de Estado;  

VIII - julgar anualmente as contas do Primeiro-Ministro, bem como apreciar os 

relatórios sobre a execução dos planos de governo;  

IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou por qualquer das Casas, os atos do 

Executivo, inclusive os da administração indireta;  
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X - determinar a realização de referendo;  

XI - regulamentar as leis, em caso de omissão do Executivo;  

XII - sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar 

ou dos limites de delegação legislativa;  

XIII - dispor sobre a supervisão, pelo Senado da República, dos sistemas de 

processamento automático de dados mantidos ou utilizados pela União, inclusive a 

administração indireta;  

XIV - referendar a concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e 

televisão;  

XV - acompanhar e fiscalizar a atividade do Governo em matéria de política 

monetária, financeira e cambial;  

XVI - aprovar previamente:  

a) a implantação de obras federais de grande porte, conforme determinar a lei;  

b) a concessão de linhas comerciais de transporte aéreo, marítimo, fluvial e de 

transporte interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias federais, vedado o 

monopólio.  

XVII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União; e  

XVIII - legislar sobre as garantias dos direitos dos índios. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 175. 

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 77 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

I - aprovar ou não tratados, convenções e acordos internacionais celebrados pelo 

Presidente da República;  

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a 

permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 

permaneçam temporariamente, importando a ausência sem consentimento em 

perda do cargo; 

III - conceder autorização prévia para o Presidente da República se ausentar do 

País;  

IV - conceder autorização para o Primeiro-Ministro se ausentar do País;  

V - aprovar ou suspender o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção 

federal;  

VI - aprovar a incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de 

Territórios ou Estados, ouvidas as Assembleias Legislativas;  

VII - mudar temporariamente a sua sede;  

VIII - fixar para cada exercício financeiro a remuneração do Presidente da 

República, do Primeiro-Ministro e dos Ministros de Estado;  

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Primeiro- Ministro, bem como 

apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;  

X - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou por qualquer das Casas, os atos do 

Executivo, inclusive os da administração indireta;  

XI - determinar a realização de referendo;  

XII - regulamentar as leis, em caso de omissão do Executivo;  

XIII - sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar 

ou dos limites de delegação legislativa;  

XIV - dispor sobre a supervisão, pelo Legislativo, dos sistemas de processamento 
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automáticos de dado mantidos ou utilizados pela União, inclusive a administração 

indireta;  

XV - examinar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de 

rádio e televisão;  

XVI - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;  

XVII - aprovar iniciativas do Executivo referentes as atividades nucleares; e  

XVIII - decretar, por maioria absoluta de seus membros, após sentença 

condenatória transitada em julgado, o confisco de bens de quem tenha 

enriquecido ilicitamente à custa do patrimônio público ou no exercício de cargo ou 

de função pública.  

XIX - dispor, por decreto legislativo, sobre o estatuído no artigo 140.  

Parágrafo único - Vedadas emendas à súmula, o decreto legislativo, aprovado por 

maioria de votos do Congresso Nacional e imediatamente publicado será 

vinculante para os casos futuros, não podendo ser invocado como fundamento de 

rescisória dos julgados. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 169. 

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

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

I - aprovar ou não tratados, convenções e acordos internacionais celebrados pelo 

Presidente da República ou atos que acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional.  

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a 

permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 

permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei 

complementar;  

III - conceder autorização prévia para o Presidente da República se ausentar do 

País, importando a ausência sem consentimento em perda do cargo;  

IV - conceder autorização para o Primeiro-Ministro se ausentar do País;  

V - aprovar ou suspender o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção 

federal;  

VI - aprovar a incorporação, a subdivisão ou o desmembramento de áreas de 

Territórios ou Estados, ouvidas as Assembleias Legislativas;  

VII - mudar temporariamente a sua sede;  

VIII - fixar para cada exercício financeiro a remuneração do Presidente da 

República, do Primeiro-Ministro e dos Ministros de Estado;  

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Primeiro- Ministro, bem como 

apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;  

X - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou por qualquer das Casas, os atos do 

Poder Executivo, inclusive os da administração indireta;  

XI - determinar a realização de referendo;  

XII - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;  

XIII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de 

rádio e televisão;  

XIV - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;  

XV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;  

XVI - decretar, por maioria absoluta de seus membros, após sentença 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 17  

 

condenatória transitada em julgado, o confisco de bens de quem tenha 

enriquecido ilicitamente à custa do patrimônio público ou no exercício de cargo ou 

de função pública.  

XVII - autorizar, previamente, a aquisição de imóvel rural por pessoa física ou 

jurídica estrangeiras;  

XVIII - autorizar a exploração de riquezas minerais em terras indígenas;  

XIX - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área 

superior a quinhentos hectares.  

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

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

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

resultados. 

 

Discussão e votação: 

Destaque apresentado nº 464/87, referente à emenda 05445-1.  

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

27/01/1988, p. 1674.  

Destaque apresentado nº 7727/87, supressivo.  

Destaque apresentado nº 2455/87, referente à emenda 33192-2.  

Destaque apresentado nº 2433/87, referente à emenda 22549-0.  

Destaque apresentado nº 3881/87, referente à emenda 26051-1 

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

27/01/1988, a partir da p. 1679.  

  

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

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

I - aprovar ou não tratados, convenções e acordos internacionais celebrados pelo 

Presidente da República ou atos que acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional; 

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a 

permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 

permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei 

complementar;  

III - autorizar o Presidente da República ou o Primeiro- Ministro a se ausentarem do 

País, importando a ausência sem consentimento em perda do cargo;  

IV - aprovar ou suspender o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção 

federal;  

V - aprovar a incorporação, a subdivisão ou o desmembramento de áreas de 

Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;  

VI - mudar temporariamente a sua sede;  

VII - fixar para cada exercício financeiro a remuneração do Presidente da 

República, do Primeiro-Ministro e dos Ministros de Estado;  

VIII - julgar anualmente as contas prestadas pelo Primeiro- Ministro e apreciar os 

relatórios sobre a execução dos planos de governo;  

IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou por qualquer das Casas, os atos do 

Poder Executivo, inclusive os da administração indireta;  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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X - determinar a realização de referendo;  

XI - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;  

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de 

rádio e televisão;  

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;  

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;  

XV - autorizar a aquisição de imóvel rural por pessoa física ou jurídica estrangeira; 

XVI - autorizar a exploração de riquezas minerais em terras indígenas;  

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área 

superior a quinhentos hectares.  

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

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

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

resultados. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 19. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 58. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaque nº 1647, referente à emenda 00652, suprimindo o item 

XI do art. 59 do Projeto A, incluindo a matéria no item X do art. 65.  

Nota: como parte da matéria não constava da Emenda do Centrão, a votação foi 

deslocada para o momento da votação do art. 65 – competência privativa do 

Senado Federal. A emenda foi posteriormente considerada prejudicada. Vide DANC 

de 17/3/1988, a partir da p. 8558. 

Requerimento de destaque nº 1814, adicionando o inciso XI do art. 59 do Projeto A 

ao Art. 58 da Emenda 2040. O destaque foi aprovado. 

Requerimento de destaque nº 386, referente à Emenda nº 1277. A emenda foi 

rejeitada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 16/03/1988, a partir da 

p. 8501. 

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.  O texto resultante da fusão foi 

rejeitado.  

Requerimento de destaque nº 61, referente à emenda 00600.  A emenda foi 

rejeitada.  

Requerimento de fusão de destaques.  O texto resultante da fusão foi rejeitado.  

Requerimento de fusão de emendas 01235 e 00861.  O texto resultante da fusão foi 

rejeitado. 

Requerimento de destaque nº 1797, referente à emenda 01238 .  A emenda foi 

rejeitada.  

Requerimento de destaque nº 1647, referente à emenda 00652, suprimindo o item 

XI do art. 59 do Projeto A, incluindo a matéria no item X do art. 65. A emenda foi 

prejudicada. 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/206anc16mar1988.pdf
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Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 17/03/1988, a partir da p. 

8526. 

  

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

2º) 

Art. 50. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

I - resolver definitivamente sobre tratados e acordos internacionais ou atos que 

acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;  

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a 

permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 

permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei;  

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do 

País, quando a ausência exceder a quinze dias;  

IV - aprovar ou suspender o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção 

federal;  

V - aprovar a incorporação, a subdivisão ou o desmembramento de áreas de 

Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;  

VI - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;  

VII - mudar temporariamente a sua sede;  

VIII - fixar para cada exercício financeiro a remuneração do Presidente e do Vice-

Presidente da República e dos Ministros de Estado;  

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar 

os relatórios sobre a execução dos planos de governo;  

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do 

Poder Executivo, inclusive os da administração indireta;  

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição 

normativa dos outros Poderes;  

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de 

rádio e televisão;  

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;  

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;  

XV - autorizar referendo e plebiscito;  

XVI - autorizar a exploração de riquezas minerais em terras indígenas;  

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área 

superior a dois mil e quinhentos hectares. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 13. 

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

 

Requerimentos de destaque nº 1355 e 1688, referente à emenda 01448.  A emenda 

foi rejeitada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/08/1988, a partir da p. 

13273. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

I - resolver definitivamente sobre tratados e acordos internacionais ou atos que 

acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;  

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a 

permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/207anc17mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/300anc27ago1988.pdf
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permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei 

complementar;  

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do 

País, quando a ausência exceder a quinze dias;  

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, 

ou suspender qualquer uma dessas medidas;  

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;  

VI - mudar temporariamente sua sede;  

VII - fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais e os Senadores, em 

cada legislatura, para a subsequente, observado o que dispõem os arts. 150, II, 

153, III, e 153, § 2º, I.  

VIII - fixar para cada exercício financeiro a remuneração do Presidente e do Vice-

Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os 

arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;  

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar 

os relatórios sobre a execução dos planos de governo;  

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do 

Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;  

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição 

normativa dos outros Poderes;  

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de 

rádio e televisão;  

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;  

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;  

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;  

XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos 

hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;  

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área 

superior a dois mil e quinhentos hectares. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 9.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado o deslocamento do inciso V do art. 49. 

Publicação DANC Suplemento B, de 23/9/1988, p. 25. 

Na Comissão de Redação, foi aprovado alteração no inciso II do art. 49.  

Publicação DANC Suplemento B, de 23/9/1988, p. 40. 

Na Comissão de Redação, foi aprovado alteração no inciso XVI do art. 49. 

Publicação DANC Suplemento B, de 23/9/1988, p. 109. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que 

acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a 

permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 

permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei 

complementar;  

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do 

País, quando a ausência exceder a quinze dias;  

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de 

sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;  

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;  

VI - mudar temporariamente sua sede;  

VII - fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais e os Senadores, em 

cada legislatura, para a subsequente, observado o que dispõem os arts. 150, II, 

153, III, e 153, § 2º, I.  

VIII - fixar para cada exercício financeiro a remuneração do Presidente e do Vice-

Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os 

arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;  

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e 

apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;  

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do 

Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;  

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição 

normativa dos outros Poderes;  

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de 

rádio e televisão;  

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;  

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;  

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 

XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos 

hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;  

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com 

área superior a dois mil e quinhentos hectares. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00004 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das Atribuições do Poder Legislativo  
"Art. 5o. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
XII - legislar sobre matéria financeira." 
Justificativa 
A legislação financeira tem sido, praticamente, atribuição do Poder Executivo, através do Banco 
Central do Brasil, que, por meio de Resoluções, circulares, revoga até a Legislação ordinária Federal. 
Para evitar os abusos correntes no Sistema Financeiro que tem causado enormes prejuízos ao País, 
é fundamental que seja de competência exclusiva do Congresso Nacional legislar, integralmente, 
sobre matéria financeira. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00005 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das Atribuições do Poder Legislativo  
Art. 5o. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
XIII - Autorizar e aprovar empréstimos,  
operações e obrigações externas, de qualquer  
natureza, contraídas ou garantidas pela União,  
Territórios, Distrito Federal, Municípios,  
entidades da administração direta ou sociedades  
sob seu controle. 
Justificativa 
O gigantismo da dívida externa, contraída à revelia da Nação e do Congresso e que hoje constitui 
ameaça à própria soberania da Nação comprova a importância de se fixar, sem meias palavras, a 
competência do Congresso para autorizar e aprovar empréstimos e obrigações externas. 
Um simples decreto-lei, expedido no auge do autoritarismo subtraiu ao Congresso a competência 
para examinar o endividamento externo, possibilitando que a negociação da dívida em 1983fosse 
feita com grave lesão à soberania e aos interesses nacionais. 
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista já constar do Art. 10, IV 
 
   
   EMENDA:00006 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emendas Supressivas  
"Art. 5o. ..................................  
..................................................  
III - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
..................................................  
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VII - ... e os do Primeiro-Ministro;"  
VIII - "julgar anualmente as contas do Primeiro-Ministro".  
Art. 6o. ..."o Primeiro-Ministro e..."  
..................................................  
§ 2o. O Primeiro-Ministro e..."  
Art. 9o. ....................................  
I - "... o Primeiro-Ministro, ..."  
II - suprimir, renumerando os demais  
III - suprimir, renumerando os demais  
IV - suprimir, renumerando os demais  
V - suprimir, renumerando os demais  
Art. 10. ....................................  
I - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
..................................................  
VI - "... por proposta do Primeiro-Ministro..."  
............................................  
Art. 14 ....................................  
- "....Primeiro-Ministro,...."  
..................................................  
Art. 16. ....................................  
..................................................  
Art. 16. ....................................  
..................................................  
§ 6o. suprimir, renumerando os demais  
§ 7o. suprimir, renumerando os demais  
..................................................  
§ 1o. "... ouvido o Primeiro-Ministro ou por sua solicitação,..."  
..................................................  
Art. 28. suprimir, renumerando os demais 
Justificativa 
Como somos contrários à figura do Primeiro-Ministro, estamos suprimindo em todos artigos, a sua 
existência.  
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista a solução parlamentarista adotada 
 
   
   EMENDA:00018 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VINICIUS CANSANÇÃO (PFL/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao item VII do artigo 5o. a seguinte redação:  
"Item VII - Fixar os subsídios do Presidente,  
do Vice-Presidente da República e do Primeiro-Ministro." 
Justificativa 
Excluímos do Item VII, do artigo 5º do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, os subsídios 
dos membros do Congresso Nacional pois o artigo 15 do referido anteprojeto, já trata do assunto. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
EMENDA:00071 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se, no artigo 5o., o seguinte inciso:  
"XII - Propor lei que crie, suprima e ou  
modifique, no todo ou em parte, atribuições do  
Tribunal de Contas da União ou que fixe ou altere  
o número de seus Ministros.  
Parágrafo único. Os Ministros do Tribunal de  
Contas da União serão indicados pelo Congresso  
Nacional, dentre brasileiros maiores de 35 anos,  
de idoneidade moral e notório saber jurídico,  
econômico, financeiro ou de administração pública,  
e terão as mesmas garantias, prerrogativas,  
vencimentos e impedimentos dos Ministros do  
Tribunal Federal de Recursos." 
Justificativa 
O Tribunal de Contas da União, criado por Decreto de 1890, e expressamente reconhecido um anos 
depois, é organismo historicamente ligado ao assessoramento do Poder Legislativo, para o qual 
instrui e suplementa a ação controladora dos atos da Administração Pública.  
A Assembleia Nacional Constituinte, atenta aos antecedentes históricos, já agora de seu 
funcionamento, não pode perder a oportunidade de virar decisivamente para o futuro. Acontecimentos 
que remontam ao ano de 1893 repetiram-se através do tempo, chegando aos dias de hoje na 
remediável constatação de que usualmente a Corte exerce suas relevantes funções sob o pesadelo 
permanente das pressões do Poder Executivo – o Órgão fiscalizado.  
Creio firmemente na aprovação da presente Emenda, que pretende resgatar dessas pressões o 
Tribunal de Contas da União, e trazê-lo para a única subordinação aceitável: a de Corte de 
assessoramento efetivo ao Congresso Nacional, a partir de agora o único responsável constitucional 
pelas questões de seu interesse. Afinal, conforme ressaltei na Justificativa às normas sugeridas, 
“legislar para o futuro é conferir, por todos os meios ao nosso alcance, absoluta limpidez a nossas 
instituições”, o que não se coaduna com a prática de o Poder fiscalizador ser formado pelo Poder 
fiscalizado, que ademais impõe o alcance e abrangência da ação fiscal, configurando princípio 
duvidoso a que cumpre pôr termo definitivo.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00076 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao art. 5o. do Parecer do Relator da Subcomissão do Poder Legislativo.  
O parágrafo VIII do art. 5o. passará a ser:  
"Julgar anualmente as contas do Presidente da República." 
Justificativa 
Desejo que a razão conduza os Constituintes ao Presidencialismo não exacerbado, motivo pelo qual 
excluo o Primeiro Ministro. 
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista a solução parlamentarista 
 
   
   EMENDA:00087 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao art. 5o. inciso IV do parecer da Subcomissão do Poder Legislativo.  
Excluir a expressão "Estado de Alerta" 
Justificativa 
A Constituição vigente no capítulo V art. 155, estabelece sem conceituar, a figura do “Estado de 
Emergência” e “Medidas de Emergência”, acentuando ainda, o prazo para a devida comunicação ao 
Congresso Nacional.  
Ocorre que as “Medidas de Emergência” – objetivam, no caso, “Impedir” “calamidades ou graves 
perturbações”.  
Entretanto, no art. 158 do texto vigente, o Presidente da República, pode decretar: “Estado de 
Emergência, para impedir ou repelir atividades subversivas”.  
Tanto os chamados “Estados de Emergência”, como as “Medidas de Emergência”, não me parecem 
consentâneas num sistema democrático, máxime se for adotado o “Estado de Sítio”.  
Na história da Velha República constatou-se que as “Medidas de Emergência” foram sempre 
adotadas sem nenhuma oportunidade ou justificativa, sendo certo, que se transformaram em 
instrumentos inibidores do sistema democrático.  
Daí a exclusão.  
Parecer:   
   Aprovada 
 
   
   EMENDA:00093 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se incisos ao art. 5o. do anteprojeto:  
XII - Controlar a execução orçamentária,  
inclusive as dotações para o Judiciário, com a  
atribuição de liberar parcelas do orçamento, em  
cada trimestre, mediante prestação de contas dos  
gastos do trimestre anterior.  
XIII - Estabelecer a obrigatoriedade do  
funcionamento das Comissões em caráter periódico  
e permanente e organizados da sociedade, que nelas  
terão voz.  
XIV - Fiscalizar os gastos público, inclusive  
os do Judiciário, e organizar serviços de  
auditoria para esta finalidade.  
XV - Escolher os membros dos Tribunais  
Superiores na forma prevista nesta Constituição.  
XVI - Homologar as decisões judiciais que  
envolvam responsabilidade civil ou criminal de  
magistrados. Por decisão de dois terços dos seus  
membros, a Assembleia Nacional da República poderá  
reexaminar a decisão judicial.  
XVII - Censurar o desempenho de Ministros de  
Estado, dirigentes de órgãos, autarquias, empresas  
públicas e de empresas de economia mista e  
integrantes da magistratura.  
§ 1o. A moção de censura pelo Legislativo  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 26  

 

importa, se aprovada, na substituição do titular  
pelo Chefe do Executivo.  
§ 2o. A moção somente poderá ser apresentada  
seis meses após a nomeação. 
Justificativa 
Um dos desafios mais ardorosamente reservados a esta Assembleia Nacional Constituinte está o de 
estabelecer o sistema de governo que traga estabilidade, seja democrático e contribua para as 
transformações sociais.  
A proposta aventura em estabelecer o posto de equilíbrio entre as diversas tendências já 
manifestadas nas discussões que vêm se travando a respeito, não só no âmbito desta Constituição, 
mas também em todo o País.  
É necessário deixar de lado a discussão apriorística e dicotômica entre Parlamento e 
Presidencialismo, fugir aos seus condicionamentos e mergulhar em nossa realidade, em nossa 
história e tentar enxugar os impasses do presente na perspectiva do possível futuro.  
Há uma exigência a que todos se curvam: o povo deve eleger o Presidente. Há um significado para 
isto: o povo deve 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.  
Mas, por outro lado, as exigências de democracia impõe o fortalecimento do Congresso e das demais 
instituições e a inserção do Congresso nas questões 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. 
Prevê também, que o Legislativo exerça sua função controladora e fiscalizadora sobre o Judiciário e o 
Ministério Público, pois estas instituições, ligadas à exata execução das leis, encontram-se mais 
próximas da função legislativa.  
Parecer:   
   Prejudicada, por estar prevista em diversos dispositivos do anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:00115 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Uniformize-se a expressão "Câmaras" ou "Casas", em diversos artigos e parágrafos do que  
são exemplos o art. 5o. inciso IX, o parágrafo 2o. do art. 6o., do art. 7o. e suas alíneas A e B, o  
art. 8o. etc... 
Justificativa 
É de boa técnica uniformizar os termos.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente 
 
 
   EMENDA:00136 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, o dispositivo a seguir:  
"Art. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
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Inciso - Aprovar, por voto secreto e pela  
maioria absoluta de seus membros, a indicação de  
nomes para ocupar cargo de Ministro de Estado e  
para integrar diretorias de entidades ou empresas  
da administração indireta, precedida a deliberação  
de audiências públicas.  
Parágrafo. Mediante proposta subscrita pela  
maioria absoluta dos membros da Câmara dos  
Deputados, o voto de desconfiança que for  
aprovado, em sessão secreta, pelo Senado Federal,  
implicará na destituição de Ministro de Estado ou  
de autoridade dentre as referidas neste artigo. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00138 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à alínea I do art. 5o. do anteprojeto:  
"Art. 5o. ..................................  
I - Resolver definitivamente sobre os  
tratados, convenções e acordos internacionais  
celebrados pelo Poder Executivo bem como, na forma  
e nos limites fixados em Decreto Legislativo,  
sobre todos os atos internacionais que impliquem  
compromissos de qualquer espécie para o País." 
Justificativa 
Na medida em que as relações internacionais se tornaram mais densas e complexas, passaram a 
gerar uma variedade de atos e documentos oficiais de hierarquia inferior aos tratados, convenções e 
acordos. Aqui não se propõe que todos eles passem pelo crivo do Poder Legislativo, o que 
emperraria a condução da política externa. O próprio Legislativo, no entanto, deve determinar 
soberanamente quais classes de atos internacionais passarão pelo seu crivo, e até onde irá a 
autonomia do Poder Executivo nessa matéria. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00139 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 5o., alínea VII do anteprojeto:  
"VII - fixar, no primeiro semestre da última  
sessão legislativa de cada Legislatura, a forma e  
os valores da remuneração dos membros do Congresso  
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Nacional, do Presidente e do Vice-Presidente da  
República, do Primeiro-Ministro e dos Ministros de Estado." 
Justificativa 
É dispensável que a Constituição entre em detalhes sobre a forma de remuneração dos membros do 
Congresso Nacional e da cúpula do Executivo. De outra parte, a definição do momento apropriado 
para a deliberação sobre essa matéria afasta a possibilidade da legislação em causa própria, de 
efeitos desastrosos para a credibilidade do Poder Legislativo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00148 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no Art. 5o. do anteprojeto a seguinte alínea:  
I - dispor sobre o monitoramento, pelo Poder  
Legislativo, dos sistemas de processamento  
automático de dados mantidos ou utilizados pela  
União, inclusive a administração indireta. 
Justificativa 
Por "monitoramento" entende-se aqui a supervisão direta, contínua e permanente dos sistemas de 
processamento de dados, valendo-se dos próprios recursos da informática que o Congresso 
Nacional, aliás, já detém. Trata-se de um instrumento essencial para a fiscalização efetiva dos atos 
do Poder Executivo pelo Legislativo no mundo contemporâneo. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00154 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 5o. os seguintes incisos:  
"............................................  
XII - autorizar emissão de moeda.  
XIII - apreciar os relatórios anuais sobre a  
execução dos planos de governo." 
Justificativa 
As consequências de uma expansão irrefreada e, possivelmente, mal controlada, de base monetária 
são nefandas. 
O Congresso Nacional, expressão máxima da vontade popular, não pode estar alheio a tópico tão 
importante na e da administração da coisa pública, nem ao desempenho global desta. Para tanto 
cabe-lhe controlar a emissão de moeda e apreciar a ação do Governo. 
Parecer:   
   Aprovada em parte. 
 
   
   EMENDA:00160 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do artigo 5o. a seguinte redação:  
"Art. 5o. ..................................  
I - aprovar previamente os tratados,  
convenções, acordos e atos internacionais firmados  
ad referendum pelo Primeiro-Ministro, bem como  
quaisquer outros instrumentos que tenham por  
objeto implementá-los." 
Justificativa 
A praxe que vem sendo adotada pelos órgãos executivos de dar executoriedade provisória aos atos 
internacionais firmados em nome do País, até o final pronunciamento do Congresso Nacional, deve 
ficar expressamente proibida.  
A aprovação há de ser sempre prévia e a assinatura do texto definitiva condicionada ao “referendum” 
do Congresso Nacional. 
Por outro lado, no sistema parlamentarista de Governo, deve caber ao Primeiro Ministro a 
competência para assinar tratados e convenções vinculando a Nação no plano externo.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00161 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do artigo 5o. a seguinte redação:  
"Art. 5o. ..................................  
IV - autorizar a decretação do estado de  
sítio, estado de alerta ou intervenção federal." 
Justificativa 
A decretação de qualquer medida excepcional, seja o estado de sitio, de emergência ou intervenção 
federal nos estados há de ser precedida de autorização legislativa. A urgência na imposição da 
medida não justifica, em hipótese alguma, a sua adoção à revelia do Congresso Nacional.  
Parecer:   
   Aprovada. 
 
   
   EMENDA:00162 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IX do artigo 5o. a seguinte redação:  
"Art. 5o. ..................................  
IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou  
através de qualquer das Câmaras, os atos do Poder  
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Executivo, inclusive os da administração indireta,  
promovendo, quando for o caso, a anulação dos atos  
ilegais ou contrários ao interesse público e a  
responsabilidade de quem lhes haja dado causa." 
Justificativa 
O exercício da função fiscalizadora dos atos executivos é da mais alta relevância para o bom 
andamento da gestão da coisa pública. Entretanto, pouca relevância e eficácia tem tipo porque, no 
texto vigente, não se faz acompanhar do poder-dever de promover a anulação dos mesmos e a 
responsabilidade dos agentes. Relegar esta missão ao Poder Executivo é o mesmo que transformá-lo 
em letra morta.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00163 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 5o. o seguinte inciso:  
"Art. 5o. - ........................  
XII - dispor sobre os planos nacionais e  
regionais de desenvolvimento econômico, exercer a  
respectiva fiscalização, aplicando as sanções  
cabíveis no caso de descumprimento, e autorizar,  
prévia e expressamente, a assunção de obrigações,  
dívidas ou ônus, interna ou externamente." 
Justificativa 
É o Poder Legislativo o foro adequado, não só para deliberar quanto às diretrizes econômicas e 
prioridades sociais da Nação, mas, sobretudo, para fiscalizar e aplicar as sansões cabíveis em caso 
de descumprimento. A experiência demonstra que relegar esta última missão ao Poder Executivo 
resulta em transformá-la em letra morta.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00164 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 5o. o seguinte inciso:  
"Art. 5o. .............................  
XII - autorizar, previamente, a mobilização  
das Forças Armadas bem como o seu emprego em  
operações, internas ou externas, de qualquer natureza." 
Justificativa 
As Constituições democráticas sempre enfatizaram a sujeição das Forças Armadas ao poder civil, 
único dotado de legitimidade para determinar quando, onde e em que condições devem ser 
empregadas. 
A utilização do poder militar há de estar, em qualquer hipótese, subordinado às diretrizes e 
autorização dos representantes do povo.  
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Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00166 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 5o. os seguintes  
incisos, suprimindo-se do artigo 9o. os incisos  
III, IV, V e VI.  
"Art. 5o. ..................................  
XII - aprovar, por maioria absoluta, a  
indicação do Primeiro-Ministro, nos casos  
previstos nesta Constituição;  
XIII - aprovar, por maioria absoluta, moção  
de censura ao Primeiro-Ministro e a um ou mais  
Ministros de Estado;;  
XIV - aprovar, por maioria absoluta, voto de  
confiança solicitado pelo Primeiro-Ministro;  
XV - impedir qualquer cidadão, através de  
moção ao Presidente da República, de continuar a  
exercer cargo ou função de confiança no Governo  
Federal e na administração indireta, inclusive nos  
órgãos e entidades desta." 
Justificativa 
Entendemos que o sistema parlamentarista a ser adotado não deve alijar o Senado Federal do 
processo decisório relativo às questões da mais alta relevância em matéria política tal como a 
aprovação do nome indicado para o exercício de Chefia de Governo, a moção de censura ou voto de 
confiança.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00196 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Incluam-se no art. 5o. do anteprojeto os incisos XII, XIII e XIV, com a seguinte redação:  
"XII - autorizar e aprovar empréstimos,  
operações e obrigações externas, de qualquer  
natureza, contraídos ou garantidas pela União,  
Estados, Territórios, Distrito Federal e  
Municípios, pelas entidades de sua administração  
indireta ou sociedades sob seu controle, os quais  
só vigorarão a partir da publicação do decreto  
legislativo de sua aprovação;  
XIII - aprovar os nomes indicados pelo  
Presidente da República para ocupar os postos de  
Procurador-Geral da República, almirantes-de-  
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esquadra, general-de-exército e brigadeiro-do-ar e  
os chefes de missões diplomáticas de caráter permanente;  
XIV - aprovar os nomes indicados pelo  
Presidente da República para os cargos de  
presidente das empresas estatais e do Banco  
Central do Brasil." 
Justificativa 
Esses acréscimos visam aumentar o poder do Congresso Nacional na aprovação dos nomes 
indicados para ocupar cargos importantes no governo e autorizar empréstimos externos.  
Parecer:   
   Rejeitado, tendo em vista a opção pelo sistema bicameral. 
 
   
   EMENDA:00197 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Inclua-se no final do inciso I do art. 5o. do  
anteprojeto a expressão "..., que só terão  
vigência com a publicação do decreto legislativo de aprovação.". 
Justificativa 
Atualmente, os tratados, convenções e acordos Internacionais celebrados pelo Presidente da 
República passam a vigir imediatamente após a sua celebração, antes mesmo de sua aprovação pelo 
Congresso Nacional. É preciso incluir um dispositivo prevendo que esses documentos só terão 
vigência após a publicação do decreto legislativo de sua aprovação, para impedir que produzam 
efeitos antes de serem considerados definitivamente aprovados. 
Parecer:   
   Aprovada 
 
   
   EMENDA:00203 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   SEÇÃO II  
Das Atribuições do Poder Legislativo  
Inclua-se no artigo 5o. o seguinte:  
"XII - Aprovar em sessão conjunta, e por  
maioria simples, as indicações de juízes dos  
tribunais federais." 
Justificativa 
Atualmente, o Presidente da República nomeia os juízes dos tribunais federais de justiça ao seu 
alvedrio absoluto, não consultado nunca senão as suas preferencias, ou pessoais ou partidárias, com 
riscos muito grandes de errar. A participação do Congresso Nacional na escolha das pessoas que 
hão de compor o corpo de juízes de casa tribunal federal seria uma providencia aconselhada pela 
prudência política e jurídica, ao mesmo tempo.  
Parecer:   
   Rejeitado, tendo em vista estar incluído nas atribuições do Senado. 
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   EMENDA:00215 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se, no artigo 5o. do anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Legislativo, o seguinte inciso:  
"Art. 5o. ..................................  
XII - Regulamentar as leis, na hipótese de omissão do Poder Executivo." 
Justificativa 
Uma das formas de abuso do Poder Executivo tem sido a omissão ao abster-se de editar os atos 
regulamentadores para fiel execução das leis. 
Concorre também o Legislativo para que direitos subjetivos sejam desempenhados ao omitir-se 
diante da não implementação de normas que aprovou. 
Daí persistirem no tempo inúmeros exemplos de leis complementares ou ordinárias indefinidamente 
ineficazes, em face da omissão acima referida. 
A presente emenda visa ,contendo-a vocação imperialista do Executivo, que se exerce sob a forma 
de abstenção na prática de atos de sua competência, suprir aquela omissão ao criar, para o 
Legislativo, dever constitucional de regulamentar. 
Parecer:   
   Aprovada 
 
   
   EMENDA:00224 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao item V do art. 5o. esta redação:  
"Art. 5o. ..................................  
V - aprovar, após a realização de plebiscito  
às populações diretamente interessadas, a  
incorporação ou desmembramento de áreas de Estado  
ou de Território." 
Justificativa 
Devemos pensar na realização obrigatória de um plebiscito quando for a hipótese de incorporação ou 
desmembramento de áreas de Estado ou de Território. Essa é uma manifestação democrática de 
suma importância e que inclusive legitima a pretendida mudança territorial.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00225 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Suprima-se o item XI do art. 5o. 
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Justificativa 
Este item cuida, exclusivamente, de matéria própria do Regimento Interno de cada Casa Legislativa. 
Não é necessário colocar-se um texto constitucional expresso para proclamar que e competência 
exclusiva do Congresso deliberar sobre o adiantamento e a suspensão de suas sessões.  
Parecer:   
   Aprovada 
 
   
   EMENDA:00241 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao inciso I, do art. 5o., do anteprojeto do Sr. Relator:  
"Art. 5o. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - resolver definitivamente sobre os  
tratados, convenções e acordos internacionais,  
inclusive sobre as operações de endividamento  
externo, celebrados pelo Presidente da República,  
bem como sobre os atos deles decorrentes;" 
Justificativa 
Da forma como o anteprojeto dispõe o assunto a polêmica sobre as negociações com o FMI iriam 
continuar. Ou seja, o Congresso dizendo-se impedido de examinar o assunto, mas, porém, a criticar 
constantemente. É exatamente como diz anteprojeto que o assunto se encontra disposto na 
legislação atual. Por isso, a permanecer a redação do anteprojeto, a polêmica também continua. E a 
solução não vem.  
O que pretendemos verdadeiramente com a inclusão das operações de endividamento externo, é que 
o Congresso tome parte destas negociações e, por conseguinte, seja responsável daqui para frente 
sobre a questão da dívida externa. 
Até hoje o Presidente da República, ou preposto seu, tratam a dívida externa sozinho. O Congresso 
sequer sabia o efetivo valor externa sempre sozinho. O Congresso sequer sabia o efetivo valor dos 
saques ou sequer sabia com exatidão quanto o País para mensalmente pelos serviços da dívida.  
Sempre que uma missão da comunidade credora internacional vem aferir as contras aqui no Brasil, o 
Congresso Nacional explore em discursos de protestos sobre a intromissão do FMI na política 
econômica interna do País. E verdadeiramente o FMI condicionou por várias vezes a economia 
interna do Brasil, com reflexos indesejados sobre os trabalhadores e classe média, principalmente.  
A dívida externa arrocha os salários, aumenta o desemprego, afeta a assistência social aos 
trabalhadores, determina uma desestruturação nos processos produtivos, aumentando os 
subempregos, etc., etc., são esses alguns reflexos da dívida externa sobre os brasileiros. 
Se afeta tão duramente os brasileiros, nada mais lógico do que transpor esse assunto à Casa 
Legislativa que apresenta o povo; qual seja o Congresso Nacional. 
As discussões sobre a competência do Congresso apreciar os acordos com o FMI são infindáveis, 
mas a tese dos que entendem ser desnecessária a apreciação da matéria no Congresso Nacional 
vem vitoriosa há muito tempo. 
É necessário que a ANC ponha um fim a isso. É fundamental que estabeleça com clareza e 
objetividade a competência do Congresso Nacional examinar todas as operações de endividamento 
externo do Brasil.  
É uma questão de valorização do Congresso Nacional e de respeito dele para com o povo brasileiro.  
Parecer:   
   Prejudicada, estando indireta nos Art. 5o., I e Art. 10, 4o. 
 
   
   EMENDA:00252 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Incluir no anteprojeto constitucional da Subcomissão as presentes alterações correlatas,  
sob a forma de emendas, dando-se nova redação aos arts. 5o., 4o., 9o. e 10 do anteprojeto do  
relator, bem como incluir novo dispositivo:  
"Art. 5o. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - tomar o compromisso do Presidente da República;  
II - eleger sua Comissão Permanente;  
III - resolver sobre tratados, convenções e  
atos internacionais, inclusive, os executivos,  
qualquer de suas alterações;  
IV - elaborar o Regimento Comum;  
V - autorizar e aprovar empréstimos,  
operações de crédito, acordos e obrigações  
externas de qualquer natureza, contraídas ou  
garantias pela União, pelos Estados, pelo Distrito  
Federal e pelos Municípios, pelas entidades da  
administração indireta ou sociedade sob o seu  
controle, os quais só vigorarão a partir da data  
do decreto legislativo de aprovação;  
VI - autorizar o Presidente da República a  
declarar a Guerra e a celebrar a paz, assim como  
permitir que forças estrangeiras aliadas transitem  
pelo território nacional, nas condições que fixar,  
sob o comando de autoridades brasileiras;  
VII - decidir sobre o veto e o pedido de  
reconsideração em projetos de lei de sua competência;  
VIII - determinar a realização de referendo  
nas matérias de sua competência;  
IX - discutir e votar Emendas à Constituição;  
X - aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento e a criação de Estados e  
Territórios, quando previamente autorizado por  
plebiscito, pela população interessada;  
XI - conceder anistia;  
XII - apreciar os relatórios semestrais sobre  
a execução dos planos de governo;  
XIII - aprovar os nomes indicados pelo  
Presidente do Conselho de Ministros para a chefia  
de Missões Diplomáticas permanente, para nomeação  
do Presidente da República;  
XIV - ......................................  
XV - ........................................  
XVI - outros casos previstos nesta Constituição.  
[...] 
Justificativa 
As presentes alterações visam dotar o Parlamento, em face do novo regime de governo proposto, 
bem como, a dotar o legislativo de maior agilidade e poder de organização, fiscalização e controle do 
executivo. O Poder Legislativo ordinário deve permanecer à Câmara dos Deputados. Justifico estes 
pontos na exposição de motivos apresenta em outra emenda submetida a apreciação desta 
subcomissão.  
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista já constar do relatório. 
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   EMENDA:00263 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Seja incluída a seguinte norma:  
"Art. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - autorizar empréstimos, operações, acordos  
e obrigações externas de qualquer natureza,  
contraídas ou garantidas pela União, pelos  
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,  
pelas entidades administrativas de sua  
administração indireta ou sociedades sob o seu controle;  
II - resolver definitivamente sobre os  
trabalhos; convenções e demais atos  
internacionais, inclusive os executivos ou sobre  
as alterações dos já concertados.  
Parágrafo único. O conteúdo dos compromissos  
a que se refere o item II incorporar-se à ordem  
interna, salvo se contrário à Constituição  
Federal, caso em que sua exigibilidade depende da  
ratificação, no caso específico de  
inconstitucionalidade pelo voto de dois terços dos  
Membros do Congresso Nacional." 
Justificativa 
O povo brasileiro não pode continuar a ser aquele contingente passivo que arca com as 
consequências doa atos praticas em órbita internacional, sempre seja ouvido, através de seus 
representantes e previamente, sobre os compromissos externos firmados pelo Poder Executivo e 
que, ultimamente tanto têm afetado, acarretando sacrifícios à Nação. 
É mister que o resguardo dos interesses do País relativamente a quaisquer ajustes externos que 
importem ônus para a Nação, tenha tratamento eficaz não só pela ampliação das hipóteses em que a 
audiência prévia dos Representantes do povo, no Congresso Nacional, deva ser exigida, mas através 
do impedimento da concertação de ajustes de ordem financeira como hoje se admite, ao aludir a 
vigente Constituição à sua aprovação pelo Poder Legislativo. 
Pelas precedentes razões, ao aproveitar a redação sugerida, na Proposta da Comissão de Notáveis 
para um novo Projeto de Constituição para o Brasil, eliminamos a possibilidade de aprovação pelo 
Congresso Nacional, de empréstimos e outras operações de natureza financeira em âmbito 
internacional como assim previstos nesse Projeto, para estabelecer que tais compromissos deverão 
ser ardentemente autorizados pelo Congresso Nacional. 
Estando assim, justificada a presente “Sugestão esperamos que ela acolhida por nossos Pares, pois 
consulta ela a legítimos interesses da Nação.  
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista já constar dos Art. 5o., I e Art. 10, IV. 
 
   
   EMENDA:00274 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o item III do art. 5o. 
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Justificativa 
Entendo que o Presidente e o Vice-Presidente da República não devem necessitar de prévia licença 
do Congresso Nacional para se ausentarem do Pais. Estamos vivendo em um mundo essencialmente 
dinâmico onde os fatos se sucedem com rapidez e os Chefes de Estado e de Governo necessitam 
trocar consultas ou fazer visitas para o estreitamento dos laços diplomáticos e das relações politicas 
entre as Nações .  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00294 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Propomos a substituição do inciso I do art. 5o.  
do anteprojeto do Poder Legislativo pelo seguinte:  
"I - aprovar previamente os atos  
internacionais da República, em qualquer de suas formas". 
Justificativa 
A política internacional : Nesse controle político, o Legislativo não abdica os atos internacionais, 
correspondendo-lhe a supervisão da soberania e não se excluindo de seu necessário respaldo 
qualquer negócio externo. O que se possibilita é que, dependendo da importância da matéria, seja 
mais ou menos complexo o controle quanto ao órgão do Legislativo que o irá exercitar. Plenário, 
Comissão, Ombudsman. 
Embora tenhamos evoluído, no plano econômico para a reocupação de nossa soberania, no plano 
jurídico continuamos estagnados, submetendo-nos à jurisdição estrangeira tanto que os recursos 
monetários provenientes do saldo positivo de nossa balança comercial depositados no exterior, estão 
sujeitos, em caso de inadimplência, a uma penhora que pode facilmente ser executada nos tribunais 
de Nova York e de Londres.  
Impõe-se a renegociação dos nossos contratos internacionais, com o objetivo de ser readquirida a 
soberania, no plano externo, por ser pré-requisito necessário ao sucesso de nossas posições perante 
os credores externos e á satisfação de nossa identidade nacional como base segura do Estado.  
É imprescindível que o Congresso Nacional aprove, previamente, todos os negócios e atos do Brasil 
com Estados estrangeiros ou com instituições internacionais.  
As normas internacionais apenas se consideram parte integrante do Direito brasileiro, quando o 
Congresso, órgão de expressão da soberania da Nação, os aceite e introduza no ordenamento do 
Brasil.  
Tem-se discutido a respeito da noção técnica de tratado; para serem excluídos da aprovação 
congressual, exigida pelo art. 44 de nossa atual Constituição, atos internacionais, e outros, como os 
contratos celebrados com organismos internacionais abranja e, especialmente, o  F.M.I., 
embora a norma constitucional abranja também quaisquer atos internacionais.  
O Prof. GERSON BOSOSN – (F.M.I. e Soberania Nacional) – Belo Horizonte – 1984 – p. 9 a 19) 
menciona que os acordos com o F.M.I., dadas a suas graves implicações na Vida da Nação 
Brasileira, dependem de prévia ingerência do Congresso que, até mesmo para efeito da participação 
nas responsabilidades, deve ser ouvido, tanto mais quanto derrogam a competência legislativa, ao 
retirarem do Brasil a faculdade legislativa, a respeito dos assuntos versados nos acordos (o que se 
insere entre os atos característicos da soberania do Estado, que só pode ser renunciada, ante 
autorização constitucional, expressa, dada em limites estritos, por atuação os órgãos indicados como 
competentes para o fazer) e as admitirem a submissão do Brasil à jurisdição de Estado-Membro da 
federação Norte-americana, a que se nega personalidade jurídica internacional.  
Argumentam os defensores dos negócios com o F.M.I., independentemente de autorização 
congressual, que se acham autorizados pelos tratados de Bretton Woods, os quais, permitem a 
realização dos negócios previstos nas suas finalidades, sem implicarem na renuncia da soberania 
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das altas partes contratantes ainda porque neles estão presentes os Estados “soberanos” que 
comandam o mundo. 
Argui-se que a vida apressada da tecnoburocracia não combina com os passos lentos do exercício de 
sedimentação própria aos Congressos e Parlamentos; decorrendo o artificio do “desuso de prazo”.  
No âmbito internacional, segundo depoimento do Prof. BOSON, os Estados modificam as exigências 
de ratificação dos tratados, com a manifestação autorizativa prévia dos respectivos. Congressos ou 
Parlamentos, como elemento essencial de validade. 
A experiência do Brasil denota sobretudo que a aprovação a posteriori dos atos internacionais expõe 
a Nação a riscos de fatos consumados, muitas vezes danosos, os quais que poderiam ser evitados 
se submetidos previamente ao controle político.  
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista o Art. 5o, I, na nova redação. 
 
   
   EMENDA:00319 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Substituam-se as expressões "Primeiro-Ministro" por "Presidente da República" no  
seguinte dispositivo: inciso VIII, do art. 5o., do anteprojeto do Relator da Subcomissão do 
Poder Legislativo. 
Justificativa 
A exemplo das emendas apresentadas anteriormente sou favorável a manutenção do regime 
Presidencialista de governo com as sugestões contidas nas emendas apresentadas nesta 
Subcomissão e na Subcomissão do Poder Executivo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00349 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 5o. e seus incisos, caput do artigo 6o., e suprime o § 2o. do artigo 6o.:  
"Art. 5o. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - legislar sobre matéria financeira;  
II - resolver definitivamente sobre os  
tratados, convenções e acordos internacionais  
celebrados pelo Presidente da República, bem como  
sobre os atos deles decorrentes, inclusive sobre a  
dívida externa;  
III - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra e a fazer a paz; a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo Território  
Nacional ou nele permaneçam temporariamente, nos  
casos previstos em lei complementar;  
IV - autorizar o Presidente e o Vice-  
Presidente da República a se ausentarem do País;  
V - aprovar ou suspender estado de sítio,  
estado de alerta ou intervenção federal;  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 39  

 

VI - mudar temporariamente a sua sede;  
VII - fixar os subsídios mensais, a  
representação e a ajuda de custos dos membros do  
Congresso Nacional, assim como os subsídios do  
Presidente e do Vice-Presidente da República;  
VIII - julgar anualmente as contas do  
Presidente da República;  
IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou  
através de qualquer das Câmaras, os atos do Poder  
Executivo, inclusive os da administração indireta;  
X - determinar a realização de referendo;  
XI - deliberar sobre o adiamento e a  
suspensão de suas sessões;  
XII - eleger sua Comissão Permanente.  
Art. 6o. A Câmara dos Deputados, o Senado  
Federal ou qualquer de suas comissões, poderão  
convocar os Ministros de Estado para prestarem,  
pessoalmente, informações acerta de assunto  
previamente determinado.  
Parágrafo único. A falta de comparecimento,  
sem Justificativa, importa crime de responsabilidade." 
Justificativa 
As emendas propostas visam a adequar as atribuições do Poder Legislativo ao regime 
Presidencialista. Pretende-se, também, recuperar para o Congresso Nacional a competência privativa 
para legislar sobre matéria financeira.  
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista já constar no anteprojeto 
 
   
   EMENDA:00354 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Altera a redação dos itens III, IV, V e VII, do art. 5o. e acrescenta novos incisos.  
"Art. 5o. ..................................  
III - autoriza o Presidente e o Chefe do  
Governo a se ausentarem do País.  
IV - decretar, prorrogar e suspender o estado  
de sítio, bem como autorizar a intervenção federal  
nas unidades da Federação;  
V - aprovar a incorporação ou desmembramento  
de áreas de Estados, após plebiscito das suas  
comunidades;  
VII - fixar os subsídios mensais, a  
representação e a ajuda de custo dos membros do  
Congresso Nacional, dos membros do Conselho de  
Ministros e do Presidente da República."  
Acrescenta-se os seguintes incisos:  
"(...) conceder anistia, inclusive para os  
crimes políticos;  
(...) legislar sobre todas as matérias de  
competência exclusiva da União;  
(...) exercer a fiscalização orçamentária e  
financeira da União com o auxílio do Tribunal de Contas;  
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(...) aprovar o Plano Nacional de  
Desenvolvimento e suas alterações." 
Justificativa 
O futuro Congresso Nacional, ampliadas suas atribuições, não mais será apenas um órgão de 
participação na feitura de leis, em geral já preparadas pelo Poder Executivo. Com esse alargamento 
de sua esfera de intervenção, aos representantes do povo no Congresso Nacional estará reservado 
importante papel na gestão da economia nacional.  
Parecer:   
   Rejeitado 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00018 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo que trata da competência privativa do Congresso Nacional (art. 5o) o 
seguinte inciso:  
"Fiscalizar e assegurar, por intermédio de  
Comissão Especial, que as atividades envolvendo a  
pesquisa, o emprego ou o desenvolvimento da  
energia nuclear sejam exercidas para fins  
exclusivamente pacíficos." 
Justificativa 
A presente emenda tem por objetivo, não só assegurar que as atividades relacionadas com a 
pesquisa, o desenvolvimento ou o emprego de energia nuclear sejam exercidas para fins 
exclusivamente pacíficos, como igualmente fixar a competência do Congresso Nacional, por 
intermédio de Comissão Especial, para fiscalizar o fiel cumprimento do principio estabelecido.  
Em todas as partes do mundo onde tais atividades são desenvolvidas, é crescente a preocupação no 
sentido de serem estabelecidos mecanismos capazes de evitar os riscos inerentes às mesmas. Os 
inúmeros desastres ocorridos até o presente revelam que a matéria deve estar sujeita à disciplina e 
tutela especial. 
No particular do emprego da energia nuclear para fins bélicos ou militares, avulta, mesmo no âmbito 
das grandes potências, o sentimento e a consciência da imperiosa necessidade de uma progressiva 
prescrição deste terrível meio de destruição de massa.  
Entendemos que, na América Latina, não se justifica a implementação de qualquer projeto ou 
programa com tal finalidade, quer pelos custos envolvidos, que pela ameaça que apresenta de 
desencadear uma corrida armamentista incontrolável.  
Têm as constituições brasileiras consagrado o principio da conveniência pacífica, vedando, sempre, a 
guerra da conquista. É imperioso que, no presente momento histórico, fique consagrada, de forma 
inequívoca, a repulsa ao emprego desta importante conquista do saber humano, para fins de 
destruição.  
Parecer:   
   Rejeitado. 
 
   
   EMENDA:00023 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do artigo 5o a seguinte redação:  
"Art. 5o  
I - aprovar previamente os tratados,  
convenções, acordos e atos internacionais firmados  
"ad referendum" pelo Primeiro-Ministro, bem como  
quaisquer outros instrumentos que tenham por  
objeto implementá-los." 
Justificativa 
A praxe que vem sendo adotada pelos órgãos executivos de dar executoriedade provisória aos atos 
internacionais firmados em nome do País, até final pronunciamento do Congresso Nacional, deve 
ficar expressamente proibida. 
A aprovação há de ser sempre prévia e a assinatura do texto definitiva condicionada ao “referendum” 
do Congresso Nacional.  
Por outro lado, no sistema parlamentarista de Governo, deve caber ao Primeiro-Ministro a 
competência para assinar tratados e convenções vinculado a Nação no plano externo.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00024 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 5o, das atribuições do Poder  
Legislativo, inciso III, a seguinte redação:  
"Art. 5o - ........................ 
III - O Presidente, o Vice-Presidente e o  
Primeiro-Ministro só poderão ausentar-se do País  
quando previamente autorizados pelo Congresso Nacional.  
a) O pedido de licença será acompanhado de  
Justificativa na qual se esclarecerá:  
1 - o período de ausência  
2 - a razão determinante da viagem 
3 - a natureza dos entendimentos a serem  
mantidos com as autoridades estrangeiras, se for o  
caso e  
4 - os integrantes da missão.  
b) Quando do retorno ao território nacional a  
autoridade que se tenha ausentado submeterá ao  
Congresso Nacional, no prazo de 30 dias, relatório  
circunstanciado sobre a viagem contendo:  
1 - resultado dos entendimentos mantidos e  
2 - cópia dos tratados, ajustes, convênios,  
protocolos ou outros instrumentos firmados em nome do País." 
Justificativa 
A proposição, além de fixar o prazo e a forma pela qual há de ser solicitada a licença, determina que 
a autoridade remeta relatório circunstanciado sobre os resultados da viagem bem como os atos e 
documentos firmados em nome do País. 
Acreditamos que, aprovado a medida legislativa, estarão os constituintes contribuindo para lima 
melhor e mais eficaz atuação do Legislativo no quadro internacional da Nação.  
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Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00025 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do artigo 5o a seguinte redação:  
"Art. 5o - ........................... 
IV - autorizar a decretação do estado de  
sítio, estado de alerta ou intervenção federal." 
Justificativa 
A decretação de qualquer medida excepcional, seja o estado de sítio, de emergência ou intervenção 
federal nos estados há de ser precedida de autorização legislativa. A urgência na imposição da 
medida não justifica, em hipótese alguma, a sua adoção à revelia do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00061 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das atribuições do Poder Legislativo  
Acrescente inciso XII do artigo 5o do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Art. 5o .............................. 
XII - legislar sobre matéria financeira. 
Justificativa 
A legislação financeira tem sido, praticamente, atribuição do Poder Executivo, através do Banco 
Central do Brasil, que, por meio de Resoluções, circulares, revoga até a Legislação Ordinária Federal.  
Para evitar os abusos correntes no sistema financeiro que tem causado enormes prejuízos ao País, é 
fundamental que seja de competência exclusiva do Congresso Nacional legislar, integralmente, sobre 
matéria financeira. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00062 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das atribuições do Poder Legislativo  
Acrescente inciso XIII ao artigo 5o do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
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Art. 5o ........................... 
XIII - Autorizar e aprovar empréstimos,  
operações e obrigações externas, de qualquer  
natureza, contraída ou garantidas pela União,  
Territórios, Distrito Federal, Municípios,  
entidades da administração direta ou sociedades  
sob seu controle. 
Justificativa 
O gigantismo da dívida externa, contraída à revelia da Nação e do Congresso e que hoje constitui 
ameaça à própria soberania da Nação comprova a importância de se fixar, sem meias palavras, a 
competência do Congresso para autorizar e aprovar empréstimos e obrigações externas.  
Um simples decreto-lei, expedido no auge do autoritarismo subtraiu ao Congresso a competência 
para examinar o endividamento externo, possibilitando que a negociação da dívida em 1983 fosse 
feita com grave lesão à soberania e aos interesses nacionais.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00064 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 5o do Anteprojeto  
da Subcomissão do Poder Legislativo a seguinte redação:  
"Art. 5o ........................... 
II - aprovar os tratados celebrados pelo  
Presidente da República, exceto os que visem  
simplesmente a executar, aperfeiçoar ou  
interpretar obrigações ou direitos estabelecidos  
em tratados pré-existentes os que ajustem a  
prorrogação de tratados e os de natureza  
administrativa. O Congresso Nacional será  
notificado, para seu conhecimento, da celebração  
destes tratados, com indicação precisa de seu  
caráter e conteúdo, imediatamente após a conclusão  
dos mesmos". 
Justificativa 
A nova redação que se imprime ao inciso II do art. 5º do Anteprojeto da Subcomissão do Poder 
Legislativo é ordinário da necessidade de se conferir ao Executivo maior flexibilidade na conclusão de 
ajustes internacionais rotineiros, sem importância transcendente ou de natureza puramente 
administrativa. É preciso esclarecer que se trata de atos baseados em tratados pré-existentes e já 
aprovados pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00120 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
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Texto:   
   Emenda modificativa aos incisos III, VII e  
VIII, do art. 5o, do anteprojeto da subcomissão do  
Poder Legislativo.  
Dê-se aos incisos III, VII e VIII, do art.  
5o, do anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Legislativo as seguintes redações:  
"Art. 5o .......................... 
III - autorizar o Presidente e o Vice-  
Presidente da República a se ausentarem do País  
VII - fixar os subsídios mensais dos membros  
do Congresso Nacional, do Presidente e do Vice-  
Presidente da República  
VIII - julgar anualmente as contas do Poder Executivo" 
Justificativa 
Coerente com a nossa posição de defender o presidencialismo, excluímos a figura do Primeiro-
Ministro dos incisos III e VIII.  
Com relação ao inciso VII, além da exclusão do Primeiro Ministro, estamos propondo a fixação 
apenas de subsídios mensais para os membros do Congresso Nacional, para o Presidente e o Vice-
Presidente da República. 
Entendemos ser chegado o momento de acabar com o pagamento de ajudas de custo e de 
representação aos ocupantes de cargos eletivos. Num país onde os salários são extremamente 
baixos, a manutenção desse tipo de compensação financeira soa para a opinião pública como 
privilégio inaceitável e acaba refletindo na própria instituição. Somos favoráveis aos pagamento de 
subsídios justos e de acordo com a responsabilidade assumida pelos ocupantes desses cargos. O 
que condenamos são os subterfúgios tão em moda e que, sob os aspectos, só servem para diminuir 
a autoridade dos ocupantes desses cargos junto à população.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00131 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se, no artigo 5o, o seguinte inciso:  
"XII - Propor lei que crie, suprima ou  
modifique, no todo ou em parte, atribuições do  
Tribunal de Contas da União ou que fixe ou altere  
o número de seus Ministros.  
Parágrafo único. Os Ministros do Tribunal de  
Contas da União serão indicados pelo Congresso  
Nacional, dentre brasileiros maiores de 35 anos,  
de idoneidade moral e notório saber jurídico,  
econômico, financeiro ou de administração pública,  
e terão as mesmas garantias, prerrogativas,  
vencimentos e impedimentos dos Ministros do  
Tribunal Federal de Recursos". 
Justificativa 
O Tribunal de Contas da União, criado por Decreto de 1890, e expressamente reconhecido um ano 
depois, é organismo historicamente ligado ao assessoramento do Poder Legislativo, para o qual 
institui e suplementa a ação controladora dos atos da Administração Pública. 
A Assembleia Nacional Constituinte, atenta aos antecedentes históricos, já agora em seu 
funcionamento, não pode perder a oportunidade de virar decisivamente aquelas páginas do passado, 
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e voltar-se, vigorosamente para o futuro. Acontecimentos que remontam ao ano de 1893 repetiram-se 
através do tempo, chegando aos dias de hoje na irremediável constatação de que usualmente a 
Corte exerce suas relevantes funções sob o pesadelo permanente das pressões do Poder Executivo 
– o órgão fiscalizado.  
Creio firmemente na aprovação da presente Emenda, que pretende resgatar dessas pressões o 
Tribunal de Contas da União, e trazê-lo para a única subordinação aceitável; a de Corte de 
assessoramento efetivo ao Congresso Nacional, a partir de agora o único responsável constitucional 
pelas questões de seu interesse. Afinal, conforme ressaltei na Justificativa às normas sugeridas, 
“legislar para o futuro é conferir, por todos os meios ao nosso alcance, absoluta limpidez a nossas 
instituições”, o que não se coaduna com a prática de o Poder fiscalizador ser formado pelo Poder 
Fiscalizador, que ademais impõe o alcance e abrangência da ação fiscal, configurando principio 
duvidoso a que cumpre por termo definitivo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00132 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do artigo 5o a seguinte redação:  
I - resolver definitivamente sobre os  
trabalhos, convenções e quaisquer atos  
internacionais que, direta ou indiretamente  
obriguem o Brasil, bem como os atos deles  
decorrentes". 
Justificativa 
Doutrinariamente há quem empregue como sinônimos os termos “tratado”, “conversão” e “acordo”. 
Há, porém, outra corrente que os distingue, entendendo-os espécies do gênero amplo “atos 
internacionais”. 
Qualquer que seja a posição adotada, o dispositivo em foco precisa ser alterado. Se nos colocamos 
no primeiro grupo, dois dos termos são desnecessários por redundantes. Se, ao contrário, nos 
filiamos ao segundo, deixamos fora do controle do Legislativo, os ajustes, os pactos, os protocolos, 
os estatutos, os compromissos e toda uma gama imensa de espécies de atos internacionais que não 
são nem “tratados” nem “convenções”, nem “acordos”. 
Penso que esta não foi a intenção do eminente Relator. 
Constituições anteriores, inclusive a atual, já consagram a expressão “tratados”, convenções e atos 
internacionais”. A redução, fatalmente, levará à interpretação restritiva, de consequências 
imprevisíveis. Ato internacional é amplo, é gênero; “acordo” é espécie, tanto quanto “tratado” é 
“convenção”. 
A isso se acrescente que a experiência brasileira já tem demonstrado que, inobstante as tentativas de 
se incluir na Constituição normas que obriguem a audiência prévia do Congresso Nacional, quanto 
aos atos internacionais celebrados pelo Presidente da República, o Poder Executivo, por meio de 
interpretações restritiva quanto à competência do Congresso Nacional, nessa matéria, procura, 
muitas vezes, afastar a tarefa fiscalizadora do órgão representativo da soberania popular.  
A redação do Anteprojeto (artigo 5º, I) agravará a situação existente, uma vez que, ao incluir o termo 
“acordo”, afastou outros mais abrangentes e já incorporados ao nosso Direito Constitucional.  
Penso que, como órgão composto de representantes do povo, titular do Poder, o Congresso Nacional 
deve ser ouvido sobre todo e qualquer ato internacional que, direta ou indiretamente, o obrigue o 
Brasil. 
É o que pretendemos com esta Emenda. E para uniformizar a terminologia e com o objetivo de evitar 
dúvidas futuras, estamos, também, oferecendo Emendas ao Item I, artigo “F” do Anteprojeto da 
Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios (II -a), item XVI do artigo 11 do Anteprojeto da 
Subcomissão do Poder Executivo (III-b) e a diversos artigos do Anteprojeto da Subcomissão da 
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Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais (I- a). 
Parecer:   
   Aprovada. 
 
   
   EMENDA:00160 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 5o do anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo, o  
seguinte item II, renumerando-se os subsequentes:  
"II - reconhecer governo estrangeiro e  
autorizar a manutenção de relações diplomáticas  
com os respectivos países." 
Justificativa 
O reconhecimento de governo estrangeiro, bem como as diretrizes fundamentais da política externa 
brasileira devem ser estabelecidas pelo Congresso Nacional, na medida em que certos valores, 
mundialmente aceitos pelas nações, não podem ser preteridos nem objeto de transigência.  
A regra adotada por nós brasileiros, ao longo dos anos, é de que os acordos externos devem ser 
submetidos ao Poder Legislativo em consonância com o texto e ao espírito da Constituição.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00202 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das atribuições do Poder Legislativo  
Suprima-se no Anteprojeto da Subcomissão do  
Poder Legislativo, as seguinte expressões:  
Art. 5o -  
III - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
VII - ..."e os do Primeiro-Ministro"  
VIII - "julgar anualmente as contas do  
Primeiro-Ministro, bem como..."  
Art. 6o - ... O Primeiro-Ministro e..."  
§ 2o - "O Primeiro-Ministro e..."  
Art. 9o -  
I - "...O Primeiro-Ministro,..."  
Art. 10 -  
I - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
VI - "...por proposta do Primeiro-Ministro e..."  
Art. 14 -  
I - "...Primeiro-Ministro,..."  
Art. 23 -  
§ 1o - "...ouvido o Primeiro-Ministro ou por  
sua solicitação..." 
Justificativa 
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Como somos contrários à figura do Primeiro Ministro, estamos suprimindo em todos artigos, a sua 
existência.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00241 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Suprime os incisos II, III, IV e V do art.  
9o, bem como a expressão "Primeiro-Ministro" nos  
incisos III e IV do art. 5o, no "caput" e no § 2o  
do art. 6o, nos incisos I e IV do art. 9o, no  
inciso I do art. 10, no inciso I do art. 14 e no §  
1o do art. 23. 
Justificativa 
Tratar de compatibilizar o texto do Anteprojeto com o sistema presidencialista, suprimindo-se, por 
conseguinte, toda e qualquer alusão à figura do Primeiro-Ministro, elemento essencial e 
caracterizador dos regimes parlamentaristas.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00271 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao item III do art. 5o. do anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo, a  
seguinte redação:  
"autorizar o Presidente, Vice-Presidente e  
Primeiro-Ministro a se ausentarem do País, por  
período superior a sete dias." 
Justificativa 
A presente emenda se faz oportuna a atende aos reclamos de presteza que, não raro, envolvem as 
viagens dos chefes da Nação ao estrangeiro, ao mesmo tempo que resguarda as conveniências de 
segurança nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00272 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte item XII ao art. 5o.  
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do anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder  
Legislativo:  
"XII - aprovar previamente, por voto secreto,  
a escolha de magistrados, nos casos previstos pela  
Constituição, dos Ministros do Tribunal de Contas  
da União, do Ministro-Chefe do Serviço Nacional de  
Informações, dos Conselheiros do Tribunal de  
Contas do Distrito Federal e dos Chefes de Missão  
Diplomática de caráter permanente."" 
Justificativa 
Entendo que está seja a obrigação de tosos os representantes do povo no Congresso Nacional. Sem 
que isso quebre o princípio fundamental da divisão de atribuições, acha que a presente emenda é 
satisfatória.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00273 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte item ao art. 5o. do  
anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo:  
"deliberar sobre a necessidade de mobilização  
nacional, total ou parcialmente." 
Justificativa 
Acredito que questão de tamanha relevância deve ser apreciada com exclusividade pelo Congresso 
Nacional, pois, assim, atenderá com mais precisão os interesses do povo.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00319 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item V do artigo  
5o. do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
"V - Aprovar e promulgar lei sobre a  
incorporação ou desmembramento de áreas de  
Estados, ouvidas as populações respectivas, em  
consulta plebiscitária prévia. 
Justificativa 
Cabe ao Congresso Nacional e as populações das áreas que desejam mudança de situação decidir 
da conveniência ou não de sua incorporação ou desmembramento. 
Não devemos fugir do princípio adotado pela ONU, quanto aos povos das Colônias, e pelas diversas 
Constituições brasileiras, quanto a criação de Municípios. 
Por outro lado, devemos eliminar de vez essa figura grotesca atentatória aos princípios do 
Federalismo: o Território.  
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Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00368 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
Suprima-se a norma contida no inciso III, do  
art. 5o, do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo. 
Justificativa 
Não vejo a necessidade de prévia licença do Congresso Nacional para que o Presidente da 
República possa ausentar-se do País, sem perda do cargo. Hoje em dia, vivemos situações 
dinâmicas que exigem pronta resposta. Há necessidade de uma maior comunicação entre os Chefes 
de Estado, daí resultando as viagens ao exterior. Pode até acontecer que oposição partidária, à guisa 
de retaliações, impeçam a votação de licença. Com isso, que saí perdendo é o próprio País. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00458 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao item VIII do art. 5o. do anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo a  
seguinte redação:  
"Art. 5o. ..................................  
............................................  
VIII - julgar anualmente as contas do  
Primeiro-Ministro relativas à administração  
direta e indireta da União, autarquias, empresas  
de economia mista, empresas públicas e fundações,  
bem como apreciar os relatórios sobre a execução  
dos planos de governo." 
Justificativa 
Com essa Emenda, pretendemos deixar clara a responsabilidade do Primeiro Ministro quanto ao 
orçamento das autarquias, empresas de economia mista, empresas públicas, fundações e 
administração direta e indireta da União.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
EMENDA:00490    REJEITADA 
   Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
    SOTERO CUNHA (PDC/RJ)    
Texto: 
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         Acrescente-se  o seguinte art. 9o, à Seção I, 
           relativa ao Congresso Nacional, renumerando-se  os 
           subsequentes: 
                "Art.  9o.  -  É  da competência exclusiva do 
           Congresso Nacional a iniciativa das Leis." 
Justificativa 
Diante do quadro aterrorizar em que vive o País é inadmissível que o Congresso Nacional continue 
colocando à margem da iniciativa legislativa propostas de tamanha relevância, como as que hoje 
cabem ao Executivo.  
PARECER 
  Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00494 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
do Poder Legislativo:  
Suprimir a expressão "Primeiro-Ministro" dos  
seguintes pontos do anteprojeto:  
- inciso III do art. 5o.  
- inciso VII do art. 5o.  
- art. 6o., "caput".  
- art. 6o., § 2o.  
- art. 9o., inciso I e IV.  
- art. 10, inciso I.  
- art. 14, inciso I.  
- art. 23, § 1o.  
- onde mais aparecer.  
Substituir a expressão "Primeiro-Ministro"  
pela "Presidente da República" nos seguintes  
pontos do anteprojeto:  
- inciso VIII do art. 5o.  
- inciso II do art. 9o.  
- inciso VI do art. 10.  
Suprimir os incisos III e V do art. 9o. 
Justificativa 
As emendas visam retirar do projeto seu caráter parlamentarista. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00514 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOÃO LOBO (PFL/PI) 
Texto:   
   Inclua-se, no título referente ao Poder  
Legislativo, onde couber, o seguinte dispositivo:  
"Art. (....) - É da competência exclusiva do  
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Congresso Nacional legislar sobre matéria financeira.  
Parágrafo único - A iniciativa das matérias,  
referidas no "caput" deste artigo, pertencem ao  
Presidente da República e aos Membros do Congresso Nacional." 
Justificativa 
Intentamos fazer com que somente o Congresso Nacional possa legislar sobre matéria financeira. 
Atualmente, o Congresso Nacional, não tem a iniciativa de leis que versem matéria financeira, por um 
lado, mas, por outro, o Poder Executivo não ouve o Legislativo em assuntos, que de várias formas, 
vêm onerando por demais a Fazenda Nacional. 
Pretendemos, se acatada a nossa sugestão, ver todas as matérias que versem as finanças públicas 
passarem pelo crivo do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00541 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Artigo 5o. do Anteprojeto  
da Subcomissão do Poder Legislativo. O item I  
passa a ser o item 12 do artigo 5o.  
Art. 5o. - ..................................  
I - Legislar sobre matéria financeira: 
Justificativa 
O controle da sociedade sobre instituições financeiras há que ser aperfeiçoando de tal forma que as 
atividades do setor financeiro tenham caráter social, e sejam instrumentos efetivos do 
desenvolvimento das atividades produtivas. 
O Congresso Nacional é a expressão mais legitima e representativa da sociedade. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00542 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Artigo 5o. do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo.  
............................................  
XII - Apreciar em regime de urgência a  
assunção de dívida externas e as condições de  
negociação da dívida atual. 
Justificativa 
A capacidade financeira do povo brasileiro há que ser respeitada e o Congresso Nacional é a última 
instância em condições de decidir sobre a matéria, pois nele estão representados todos os 
segmentos da sociedade brasileira.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
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   EMENDA:00566 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 23 do Anteprojeto "Do Poder  
Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 23 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - resolver definitivamente sobre todo e  
qualquer tratado, convenção e ato internacional  
celebrado pelo Presidente;  
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra e a fazer a paz; a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente, nos  
casos previstos em lei complementar;  
III - autorizar o Presidente e o Vice-  
Presidente da República a se ausentarem do País;  
IV - aprovar ou suspender o estado de sítio;  
V - mudar temporariamente a sua sede;  
VI - fixar, para viger na legislatura  
seguinte, subsídios mensais, a representação e a  
ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional,  
assim como os subsídios do Presidente e as do  
Vice-Presidente da República;  
VII - julgar as contas do Presidente da República;  
VIII - deliberar sobre o adiamento das sessões; e  
IX - conceder anistia." 
Justificativa 
O raciocínio por nos exposto quando da justificativa de emenda que oferecemos ao art. 1º desse 
Anteprojeto é valido, também, para justificar a presente Emenda.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
 
EMENDA:00573      PREJUDICADA 
   Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
    VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE)    
Texto: 
         Dê-se  ao  art.  5o. do Anteprojeto "Do Poder 
           Legislativo" a seguinte redação: 
                "Art. 5o. - Cada uma das Câmaras do Congresso 
           Nacional  funcionará  em  plenário   e   comissões 
           legislativas técnicas. 
                §  1o.  -  A  cada  uma  das  Câmaras compete 
           elaborar e votar  seu  regimento  interno,  dispor 
           sobre  sua  organização,  polícia  e provimento de 
           seus  serviços,  observadas  as  seguintes  normas regimentais: 
           a)  na constituição das comissões, assegurar-se-á,  tanto  quanto  possível,   
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     a   representação proporcional dos partidos nacionais que participem 
                da respectiva Câmara; 
           b) a Mesa da Câmara Federal ou a do Senado da 
           República, encaminhará,  aos  órgãos  solicitados, 
           pedido  de  informação  sobre fato relacionado com 
           matéria  legislativa  em  trâmite  ou  sujeito   à 
           fiscalização  do  Congresso  Nacional  ou  de suas 
           Casas, devendo a resposta ser dada no prazo de  60 
           (sessenta) dias, sob pena de responsabilidade; 
           c)   não   será   subvencionada   viagem   de 
           Congressista ao exterior, salvo no  desempenho  de 
           missão  temporária  da  Câmara  a  que pertencer o 
           Deputado ou Senador; e 
           d) será de dois anos o mandato para membro da 
           Mesa  de  qualquer   das   Câmaras,   proibida   a 
           participação na Mesa seguinte." 
Justificativa 
Com a apresentação desta Emenda damos sequencia à apresentação do objetivo já declarado 
quando do oferecimento de emendas ao artigos 1º desse Projeto. 
PARECER 
  Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00702 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso III do art. 5o.  
e acrescente-se, onde couber, o artigo abaixo ao  
anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo.  
Art. 5o. ....................................  
............................................  
III - Autorizar o Presidente e o Vice-  
Presidente a se ausentarem do País quando a  
ausência for superior a 10 dias e o Primeiro-  
Ministro em qualquer hipótese.  
Art. O Presidente e o Vice-Presidente farão  
prévia comunicação ao Congresso quando tiverem que  
se ausentar do País, declinando o País a ser  
visitado e o termo inicial e final de sua ausência. 
Justificativa 
Ainda que o Sistema Presidencialista fosse mantido no texto constitucional, não se justificaria que o 
Presidente e o Vice-Presidente da República para se ausentarem do País tenham de cumprir a 
exigência, ultrapassada, de esperara por uma autorização do Congresso Nacional para fazê-lo a fim 
de cumprir compromissos internacionais.  
A comparação pode ate parecer descabida, mas Governadores e Prefeitos podem se ausentar, 
dentro de um determinado lapso de tempo dos seus Estados e Municípios sem ter que se subordinar 
a esta formalidade. As viagens, mesmo, que o Presidente faz pela América do Sul, as vezes por 
poucas horas, tem que passar por uma interminável burocracia de reunir quase mil cidadãos, a fim de 
decidir sobre a conveniência de uma viagem num mundo necessariamente interligados por interesses 
múltiplos. Bastaria uma comunicação ao Congresso Nacional declinando o País a ser visitado e o 
termo inicial e final de sua viagem.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 54  

 

Mas, se os conservadores desta tradição quiserem mantê-la, que o façam em relação ao Primeiro 
Ministro, que é Chefe do Governo, e a mantenham, também, em relação ao Presidente, se esta 
ausência ultrapassar dez dias. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00739 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   - Acrescente-se incisos ao artigo 5o. do anteprojeto:  
XII - Controlar a execução orçamentária,  
inclusive as dotações para o Judiciário, com a  
atribuição de liberar parcelas do orçamento, em  
cada trimestre, mediante prestação de contas dos  
gastos do trimestre anterior.  
XIII - Estabelecer a obrigatoriedade do  
funcionamento das Comissões em caráter periódico e  
permanente e organizados da sociedade, que nelas terão voz.  
XIV - Fiscalizar os gastos públicos,  
inclusive os do Judiciário, e organizar serviços  
de auditoria para esta finalidade.  
XV - Escolher os membros dos Tribunais  
Superiores na forma prevista nesta Constituição.  
XVI - Homologar as decisões judiciais que  
envolvam responsabilidade civil ou criminal de  
magistrados. Por decisão de dois terços dos seus  
membros a Assembléia Nacional da República, poderá  
reexaminar a decisão Judicial.  
XVII - Censurar o desempenho de Ministros de  
Estado, dirigentes de órgãos, autarquias empresas  
públicas e das empresas de economia mista e  
integrantes da magistratura.  
§ 1o. A moção de censura pelo Legislativo  
importa, se aprovada, na substituição do titular  
pelo chefe do Executivo.  
§ 2o. A moção somente poderá ser apresentada  
seis meses após a nomeação. 
Justificativa 
Um dos desafios mais ardorosamente reservados a esta Assembleia Nacional Constituinte esta o de 
estabelecer o sistema do governo que traga estabilidade, seja democrático e contribua para as 
informações sociais.  
A proposta aventureira em estabelecer o ponto de equilíbrio entre as diversas já manifestadas nas 
discussões que vem se travando a respeito, não só âmbito desta Constituição, mas também em todo 
o país. 
É necessário deixar de lado a discussão apriorística e dicotômica entre o Parlamentarismo e 
Presidencialismo, fugir aos seus condicionamentos e mergulhar em nossa realidade, em nossa 
historia e tentar enxugar os impasses do presente na perspectiva do possível futuro.  
Há uma exigência que todos se curvam: povo deve eleger o Presidente. Há um significado para isto: 
o povo quer escolher quem vai tomar as decisões fundamentais que afetem a sua vida. O presidente, 
há então de responsabilizar-se pelas decisões de governo especialmente nomear os Ministros e as 
demais autoridades nos cargos de confiança, e fazer o plano de governo.  
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Mas por outro lado, as exigências da democracia impõe o fortalecimento do Congresso e as demais 
instituições e a inserção do Congresso nas questões 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 os Diretores de Departamentos e Órgãos. A censura impõe ao 
chefe do Executivo a demissão do servidor. 
Prevê também, que o Legislativo exerça sua função controladora e fiscalizadora sobre o Judiciário e o 
Ministério Público, pois estas instituições ligadas à exata e justa execução das leis, encontram-se 
mais próximas da função legislativa. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00760 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 5o. .................................  
XI - ............................ 
Redija-se assim: -  
XI - regulamentar as leis, quando da omissão  
do Poder Executivo, nos prazos que lhe forem fixados. 
Justificativa 
As leis nem sempre marcam prazo para sua regulamentação. O texto proposto aconselha (se é que 
não determina) que a lei fixe o prazo que o Executivo não pode exceder. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00775 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 5o. do anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo, o seguinte Item:  
"- Dispor sobre salários". 
Justificativa 
A sugestão ora em questão pretende restabelecer os princípios tradicionais e históricos do 
Parlamento brasileiro enquadrado a política salarial no Capítulo que trata da competência exclusiva 
do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00820 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - incluir no Relatório do Relator da Comissão  
as presentes alterações e inovações, sob a forma  
de emenda (matérias correlatas) ao anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo,  
dando-se nova redação aos artigos 1o., 2o., 3o.,  
4o., 5o., 9o., 10, 16 caput, 16, § 9o., 17 e §§,  
- introduzir os artigos a), b), c) e d), abaixo,  
- suprimir  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...] 
Art. 5o. - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - tomar o compromisso do Presidente da República;  
II - eleger sua Comissão Permanente (ou  
Comissão Representativa)  
III - resolver, definitivamente, sobre  
tratados, convenções e acordos dos internacionais  
celebrados pelo Presidente da República, bem como  
os atos deles decorrentes, que só terão vigência  
com a publicação do decreto legislativo de aprovação;  
IV - elaborar o regimento Comum;  
V - autorizar e aprovar empréstimos,  
operações de crédito, acordos e obrigações  
externas de qualquer natureza, contraídas ou  
garantidas pela União, pelos Estados, pelo  
Distrito Federal e pelos Municípios, pelas  
entidades da administração indireta ou sociedade  
sob o seu controle, os quais só vigorarão a partir  
da data do decreto legislativo de aprovação;  
VI - autorizar o Presidente da República a  
declarar a guerra e a fazer a paz; a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo Território  
Nacional ou nele permaneçam temporariamente, sob o  
comando de autoridades brasileiras e nos casos  
previstos em lei complementar;  
VII - decidir sobre a manutenção de voto e  
pedido de reconsideração em matéria de sua competência;  
VIII - decidir sobre a realização de referendo;  
IX - discutir e votar emendas à Constituição;  
X - aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento e a criação de Estados e  
Territórios, quando previamente autorizado por  
plebiscito, pela população interessada;  
XI - apreciar os relatórios semestrais do  
governo sobre a execução dos planos e programas de governo;  
XII - aprovar e suspender o estado de sítio de alarme;  
XIII - mudar temporariamente sua sede;  
XIV - fixar os subsídios mensais, a  
representação e a ajuda de custo dos membros do  
Congresso Nacional, assim como os subsídios do  
Presidente da República e dos Ministros de Estado;  
XV - julgar anualmente as contas do governo;  
XVI - fiscalizar e controlar, conjuntamente  
ou através de qualquer das Casas ou de suas  
Comissões, os atos do Presidente da República e do  
Governo, inclusive os da administração indireta,  
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promovendo, quando for o caso, a suspensão e  
anulação dos atos ilegais ou contrários ao  
interesse público e a responsabilidade de quem  
lhes haja dado causa;  
XVIII - regulamentar as leis, quando da  
omissão do Poder Executivo;  
XIX - outros casos previstos nesta  
Constituição e nas Leis Complementares.  
[...] 
Justificativa 
O anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo constitui-se em considerável avanço 
no sentido de aperfeiçoamento das instituições democráticas e no fortalecimento da soberania 
popular com o reconhecimento das prerrogativas do Poder Legislativo. 
As presentes alterações propostas visam aperfeiçoar o anteprojeto em alguns pontos, e 
especialmente reordenar algumas das funções da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
Pelo anteprojeto, embora a Câmara dos Deputados constitua-se na assembleia de representação da 
população, o artigo 2º, § 2º deforma a manifestação popular, limitando o número de representantes 
para os Estados mais populosos e aumentando a representação nos Estados menos densamente 
habitados. Com isto, o eleitor de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, terão um 
peso menor na representação, que estados como Rondônia, Amazonas e outros. Visando corrigir 
esta distorção, proponho que a representação seja determinada pelo número de habitantes, deixando 
que os desequilíbrios sejam corrigidos pelo Senado Federal, Câmara de representação territorial, 
onde todos os estados têm o mesmo número de representantes. 
As sugestões além de proporem o sistema do voto proporcional, insistem na introdução de dispositivo 
tendente ao aproveitamento das sobras eleitorais, buscando fortalecer os partidos e tornar a 
representação fiel à vontade popular. Por este dispositivo, as sobras eleitorais dos partidos nos 
estados, serão aproveitados pelos candidatos que, embora não alcançado o coeficiente eleitoral, 
sejam os mais votados nacionalmente. 
Reduziu-se o mandato dos Senadores de oito para quatro anos, já que, como aduzo na Exposição de 
Motivos adiante, a complexidade e a celeridade dos fatos da vida política moderna não se 
compatibilizam com representação de tão longo prazo, que contribuem para o imobilismo e o 
afastamento do representante em relação aos representados. 
Uma das alterações que reputo de maior importância relaciona-se com as novas funções da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. Embora existam tendências à extinção do bicameralismo, que 
para muitos é responsável pela morosidade do processo legislativo, proponho nova concepção do 
Poder Legislativo. 
Este, como órgão plural de representação da sociedade, converte-se no cento da soberania popular, 
pois nele estão espelhadas todas as correntes de opinião e de interesses que formam a base social. 
Como tal, é a Câmara dos Deputados, em face da sua composição corresponder à representação 
popular, a que refletirá este pluralismo com maior intensidade. Por esta razão, a Câmara dos 
Deputados converte-se no centro organizados de diversos órgãos e funções do Governo, bem como, 
passa a deter a competência legislativa ordinária. 
Já o Senado Federal, órgão de representação territorial, passará a controlar e fiscalizar o governo, 
bem como a participação da legislação, nos assuntos que digam respeito à federação e aos estados 
membros, juntamente com a Câmara dos Deputados, que nesta condição, passa também a ser a 
organizadora da Mesa Diretora do Congresso Nacional. 
Dado o acúmulo de poderes de organização, fiscalização e controle do governo pelo Congresso 
Nacional, as Câmaras não poderão mais permitirem-se longos períodos de recesso como previsto no 
anteprojeto, sob pena de desempenhar estas funções com deficiências. Para que a sociedade 
controle o Congresso e este o Governo, é necessário que esteja permanentemente reunido e 
acompanhando as ações daquele. Com isto, sugere-se o recesso tão somente de 15 de dezembro a 
31 de janeiro, e a criação da figura de férias para o deputado poder manter-se em contato com suas 
bases e participar da vida política da comunidade que o elegeu, sem prejuízo de suas vantagens. 
De conformidade com o anteprojeto, sugere-se a criação da Comissão Permanente do Congresso 
Nacional para exercer, ainda que de forma limitada, algumas funções deste nos períodos de recesso 
e suspensão das atividades do Congresso Nacional, ampliando-se sua competência em relação ao 
texto original, como a de poder autorizar o Presidente da República e do Conselho de Ministro a 
ausentarem-se do País, e a de convocar o Congresso Nacional em situações excepcionais. 
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Visando contribuir para o aprimoramento de nossos trabalhos e para o aprofundamento dos debates, 
faço em seguida uma exposição de motivos abordando aspectos doutrinários e de direito comparado 
relacionados com o Poder Legislativo, bem como a justificação da presente proposição. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
A grande questão que é colocada aos constituintes é a de organizar um conjunto de normas e 
instituições que possibilitem o aprofundamento da democracia, entendida como a forma de 
organização política onde a sociedade na sua pluralidade, na sua diversidade e nos seus conflitos 
organize o Estado e o submeta, através da participação, aos seus desígnios. 
As constituições anteriores sempre evitaram submeter o Estado e governo ao controle efetivo e 
participação real da sociedade, organizando estruturas político-institucionais distantes a 
autonomizadas da sociedade. Do voto censitário às eleições indiretas, a história política brasileira é 
marcada pelo domínio das elites em todos os campos da atividade do Estado. 
A atual constituinte apresenta-se como o momento de ruptura com esse passado de dominação, e 
converte-se na oportunidade ímpar de organizar um Estado moderno voltado para superação de seus 
desafios internos, o maior deles, o de possibilitar que milhões de brasileiros libertem-se dos vínculos 
da opressão, da fome, da miséria e da exploração. Somos a 8ª economia do mundo ocidental e a 68º 
em distribuição de rendas e indicadores sociais. 
Esse quadro se dá efetivamente em razão da estrutura política controlada pelos interesses 
econômicos domiciliados nos países centrais, reproduzidos internamente por seus representantes 
que, a golpe de baionetas, assumiram o poder e afastaram o povo do palco das decisões políticas e 
econômicas da nação. 
A sociedade brasileira, pelo poder que nos delegou, exige reentrar na cena da história como agente 
ativa do seu fazer social. Exige participar dos níveis de decisão do Estado, exige que os recursos por 
ela gerados sejam equitativamente distribuídos. Para isso, a condição primeira é coloca-la na 
condução do processo político-decisório. 
Esta Assembleia deve assumir efetivamente o compromisso primeiro com os interesses da 
sociedade, e não se guiar pelos desejos e as pressões da estrutura de poder vigente, que organiza 
no ventre da ditadura, é manifestamente ilegítima. MARILENA CHAUI, na apresentação da obra de 
CLAUDE LEFORT, com profunda lucidez afirma que “um poder democrático não se inventa a partir 
dos poderes instituídos, mas contra eles... não é algo que foi inventado certa vez, é a reinvenção 
continua da política” (A invenção Democrática fica Brasiliense, SP, 1983, p.17). 
Nesta linha, entendo que a democracia abre a sociedade a si e a história, expondo-se 
permanentemente a instituição do social: é um lugar de invenção cujos resultados não podem ser 
previamente garantidos, pois abre-se idealmente à imaginação criadora dos homens, que passam a 
ter consciência de que o seu fazer social é o responsável pela criação de suas instituições. Como 
lembro no meu ensaio, “Brasil Democracia ontem, hoje e amanhã”, reproduzido no livro “Tensão 
Constituinte”, com isto recupera-se o pensamento de SPINOZA, para quem, se a vida em sociedade 
importa limitações à liberdade natural, que estas limitações sejam estabelecidas pelos próprios 
destinatários das instituições; daí porque a excelência do regime democrático. 
Ainda que a democracia moderna tenha sido, em sua origem, uma criação burguesa para assegurar 
sua denominação e quebrar a ordem de privilégios da aristocracia, nem por isso pode-se ignorar que 
ela contém em si o germe da edificação da dignidade humana, pois foi através dela que os homens, 
em especial as classes populares, tiveram reconhecidos os direitos da cidadania, do sufrágio 
universal da organização sindical, da greve, dos habeas corpus, a redução da jornada de trabalho, 
enfim, foi ela que possibilitou o reconhecimento dos direitos dos homens, e como tal, a criação do 
espaço político. 
A álea do número, a magia das urnas, a manifestação igualitária das classes populares ainda que 
manipulada e fortemente reprimida pelas oligarquias dominantes, decorre do caráter subversivo da 
democracia pois, como assinala NORBERTO BOBBIO, “onde ela chega, subverte a concepção 
tradicional de poder, tão tradicional que chega a ser considerada natural segundo a qual, o poder, 
político, econômico, paternal ou sacerdotal, desce do alto para baixo...., tão subversiva é a 
democracia que se fosse realmente realizada, segundo a ideia limite de ROUSSEAU, seria ela, e não 
a hipotética sociedade sem classes, o fim do Estado, a sociedade sem Estado”. 
É bom lembrar LEFORT, para quem o “poder aparece como um lugar vazio” e aqueles que o 
exercem o fazem como simples mortais e transitoriamente, onde os fundamentos das leis e das 
decisões permanecem abertas ao debate e ao questionamento: não há um centro de poder e uma 
periferia submetida, a unidade não apaga a divisão e a diversidade do social, a “democracia inaugura, 
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a experiência de uma sociedade inapreensível, indomesticável, no qual o povo será dito soberano, 
certamente, mas onde não cessará de questionar sua identidade”. 
A democracia ressurge da antiguidade clássica não mais com a preocupação do “melhor Governo” de 
Aristóteles, mas prenhe de novos valores do pluralismo de grupos e sujeitos políticos, da diversidade 
e do conflito, apresentando o social e o político, como coisas a fazer, sem a transparência das visões 
utópicas, mas com a opacidade do fazer humano. 
Como muito bem lembra ROUQUIE, ela não suprime os conflitos e a diversidade que permeiam o 
social, já que se o político se apresenta como uma “cena de conflitualidade”, a democracia consiste 
no transporte desta para um “Sistema de pacificação” evitando que os antagonismos se realizam na 
violência nua, assegurando às minorias o direito inalienável e impostergável de vir a ser maioria. 
Como toda forma de organização social, a democracia não se encontra inscrita na ordem da 
natureza, nem a nenhuma determinação da História: tratando-se de uma criação cultural, é fruto da 
invenção e do gênio humano, e na sua função de explicitação e contenção do conflito, reclama o 
exercício da virtude cívica naquele sentido que lhe deu MONTESQUIEU, pois aceitar resultados 
contrários pressupõe sempre “uma renúncia de si mesmo, o que é muito penoso”. 
Como a democracia importa na extensão da participação política em todos os níveis e a todos os 
indivíduos em condições de exercerem a cidadania, o ingresso de amplas camadas populares na 
cena política importa na criação permanente de novos direitos sociais e na ampliação do controle do 
aparelho de Estado. 
Desenha-se aqui uma das dificuldades das democracias, pois, o Estado, ao criar novos direitos 
sociais, obriga-se a novas funções, com que não só aumenta sua presença na sociedade, como 
especialmente tende a ampliar a máquina tecnoburocrática. Esta também é ampliada nos regimes 
autoritários, como forma de controle das atividades sociais, em favor da dominação econômica, de 
cujo exemplo o Brasil é testemunho. 
A tecnoburocracia como corpo especializado e detentor do monopólio de conhecimentos específicos, 
se não controlada, passa a constituir uma classe autonomizada da sociedade, e acabam identificando 
os seus interesses como os interesses da nação. No caso brasileiro isto ficou evidente com a doutrina 
da Segurança nacional secretada pela Escola Superior de Guerra, em que o complexo industrial 
militar identificou seus interesses expansionistas e de defesa, como interesses da nação: os tais de 
interesses nacionais permanentes, sob a maestria cínica da Golbery Couto e Silva, Meira Matos e 
tantos outros. 
Nos regimes autocráticos isto leva ao domínio da tecnocracia, a serviço dos grandes interesses 
econômicos sobre toda a sociedade. Nas democracias, em que pese o ceticismo de muitos com 
relação à ideologia tecnocrática, como HABERMAS, que vê nela não mais uma dominação de 
classes, mas de toda a espécie, é exatamente pelo controle do aparelho de Estado pela Sociedade 
que se poderá, não só dominar a tecnoestrutura, como pô-la a serviço da emancipação da espécie 
humana. 
Neste ponto é fundamental a circulação democrática e a socialização das informações tendo em vista 
que a tecnoestrutura, em face da especificidade do seu saber, tende a excluir qualquer participação e 
controle nas suas decisões, donde BOBBIO ter advertido que o governo tecnocrático é um Governo 
de especialista daqueles que sabem ou deveriam saber bem uma coisa, ao passo que a democracia 
é o governo de todos, isto é, que devem decidir não com base na competência, e sim, com base na 
experiência. 
A autonomização do econômico em relação ao político e ao social é outra, senão a maior das 
dificuldades da democracia moderna, pois o capitalismo de empresa ou de Estado, em sua busca 
incansável de maximização de resultados e de eficiência, acaba por transformar os homens em 
meros objetos de trocas, submetidos à busca coercitiva do bem-estar material, subvertendo os 
valores historicamente estabelecidos pelo humanismo. Este individualismo egoísta acaba por diluir o 
homem numa sociedade de massas, suprimindo as instituições sociais e as instancias de 
intermediação do poder do Estado. A participação política nestas circunstâncias transforma-se em 
mera formalidade a legitimar um poder inapreensível, estranho e incrivelmente opressivo. 
A concentração do poder econômico desloca os centros de decisão, e mesmo nas sociedades 
capitalistas mais avançadas, como ressalta BOBBIO. “apesar do sufrágio universal, da formação de 
partidos da massa e de grau bastante elevado de participação política”, a democracia não conseguiu 
manter sua promessa básica, que é a participação das decisões e o controle a partir de baixo. 
Saídos da ditadura militar, poderemos caminhar para uma profunda reordenação das estruturas 
jurídico-político-institucionais com a presente Assembleia Constituinte, e estabelecermos os princípios 
e mecanismos para consolidação e o aprofundamento da democracia. 
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No meu entender uma das primeiras preocupações nesse caminhar reside da devolução da 
soberania a nação, para que o governo seja exercido legitimamente por representantes eleitos pelo 
povo, com a extensão da participação política, e consequentemente da cidadania ao maior de 
indivíduos com a possibilidade de manifestação sobre os assuntos políticos, econômicos, e a criação 
de mecanismos de controle do governo. 
MADISON já dizia que “para que haja democracia a primeira condição é a de que haja um Governo 
capaz de governar, a segunda é que haja uma sociedade capaz de controlar o Governo”. 
Esta participação e controle do governo, já não mais formal parece encontrar-se embrionária na 
sociedade, com o nascimento de inúmeros movimentos e organismos populares, criados de baixo 
para cima, verdadeiros “sujeitos político-coletivos” que, se desenvolvendo, poderiam quebrar o 
atomismo individual, a autonomização e o cupulismo das Assembleias. 
Estas organizações populares, de categorias profissionais e de classes, como forma de participação, 
poderiam se articular com os mecanismos da democracia representativa e assegura a presença da 
sociedade nos diversos níveis e submeter o Estado às determinações da nação. 
Daí a preocupação básica na proposição apresentada, com a democratização do processo político e 
a criação de mecanismos de controle recíprocos dos poderes, não mais voltado para superada forma 
de divisão estanque dos poderes, mas num regime de cooperação e complementariedade. 
O Congresso Nacional passar a ser órgão máximo da soberania popular, porque na sua composição 
poderá, melhor do que qualquer outro dos poderes espelhar e reproduzir o pluralismo que marca a 
organização da sociedade. 
É mantido o sistema bicameral com a Câmara dos Deputados e o Senado com atribuições distintas 
do atual quadro constitucional e da proposta da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais. 
A Presidência do Congresso passa a ser exercida pelo Presidente da Câmara dos Deputados. 
O Senado é mantido especificamente como órgão de representação dos Estados, de defesas do 
sistema federativo, e para corrigir as distorções que uma Câmara organizada exclusivamente com 
base no critério populacional possa impor ao conjunto das unidades federadas, pois, num país 
continental como o Brasil, o estabelecimento de um Estado unitário contribuiria para a centralização 
do poder, e consequentemente para o autoritarismo, numa contra tendência ao pluralismo. 
A descentralização horizontal de funções entre os diversos organismos de Governo deve-se fazer 
acompanhar da descentralização vertical entre as diversas unidades federadas, pois, se busca o 
controle do governo, esse é tanto mais possível quanto mais proximamente estiver ao alcance do 
cidadão. 
O Senado converte-se assim num contra poder a ser acionado contra as tendências centralizadoras 
do governo federal, e passa a ser o foro privilegiado de defesa das unidades federadas. Não participa 
do processo legislativo, a não ser naquelas matérias de interesse específicos dos Estados membros 
como o sistema eleitoral, comercio interestadual, e tantas outras. 
TOCQUEVILLE na sua penetrante analise da excelência do federalismo na América acentua que 
uma das maneiras “de diminuir a influência da autoridade não consiste em despir a sociedade de 
qualquer dos seus direitos, nem em paralisar seus servidores, mas em distribuir o exercício de seus 
poderes entre várias mãos e em multiplicar os funcionários, a cada um dos quais se dá um grau de 
poder necessário para desempenhar seu poder. A autoridade assim dividida é na realidade, tornada 
menos irresistível e menos perigosa” (Democracia da América, tradução de João Miguel Pinto de 
Albuquerque. Editora Nacional SP, 1696, p.75). 
Nesta mesma linha BOBBIO é enfático ao afirmar que “a democracia dos modernos é o estado no 
qual a luta contra o abuso do poder é travada paralelamente em dois fronts: contra o poder que parte 
do alto em nome do poder que vem debaixo, e contra o poder que parte concentrado em nome do 
poder distribuído” (O Futuro da Democracia, trad. Marco Aurélio Nogueira, Paz e Terra, SP, P.60). 
Atribuiu-se ao Senado Federal a competência exclusiva para autorizar a intervenção federal, pois 
tratando-se de remédio extremo da defesa da federação e de poderes excepcionais à União, a sua 
decisão não pode ser do Presidente da República ou do Governo, órgãos do Poder Nacional. 
Igualmente se manteve a proposta da Comissão Provisória de se atribuir ao Senado a competência 
para fixar o limite da dívida dos Estados, para, de um lado salvaguardar a autonomia das entidades 
federadas, e de outro, controlar a dívida e o déficit público, já que a desorganização financeira dos 
estados federados tem influência direta na dívida e no déficit público do conjunto do processo 
inflacionário. 
Divergindo da atual constituição e da proposta da Comissão Provisória, proponho a redução do 
mandato dos Senadores de 8 para 4 anos, coerentemente com o entendimento de que deve ser 
permitida à sociedade a manifestação frequente sobre a formação dos órgãos de representação 
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popular. Um mandato de oito anos é extremamente longo, distancia o representante dos seus 
representados, e num regime de controle e fiscalização popular da ação política, não se pode retirar 
da sociedade o direito de renovação periódica. 
Nos países que adotam o bicameralismo a média é de seis anos, mas em países de 
reconstitucionalização recente como a Espanha, o mandato é de quatro anos, o mais compatível com 
os reclamos da democracia moderna. 
De outro lado, os Parlamentos devem refletir as tendências da sociedade, e numa estrutura social 
dinâmica e complexa, as alterações ocorridas na sociedade não se refletiriam num fechado sobre si e 
praticamente inatingível pelas demandas sociais. 
A Câmara Federal como órgão de representação popular passa a ser o palco da cena política 
nacional, em face das suas inúmeras e novas atribuições. 
Assiste-se no mundo ao esvaziamento da função legislativa dos Parlamentos em função da 
complexidade e dinâmica do processo social e econômico, crescendo dia a dia a ação do governo na 
atividade legislativa. (Espanha, Itália, França, Portugal, Alemanha). 
Isto se dá de um lado, pela crescente especialização, das funções diretivas que exigem um saber 
técnico, e de outro, pela também crescendo intervenção do Estado na sociedade e na economia, 
exigindo decisões rápidas e específicas, que nem sempre são tomadas com presteza nos 
parlamentos, em razão da sua natureza e da sua organização. 
Se é, pois irresistível essa tendência de o Governo absorver grande parte da função legislativa e 
regulamentar, há necessidade de se criarem mecanismos que evitam abusos e excessos de poder. 
E por isso que nessa nova visão do Poder Legislativo ele assume uma nova e importante função: 
participar da organização do Governo e especialmente controla-lo. 
A participação da Câmara dos Deputados se dá com a escolha do Presidente do Conselho de 
Ministros por indicação do Presidente da República, e no caso de recusa dessa indicação, pela 
eleição procedida pela Câmara, ou livre nomeação pelo Chefe do Estado. 
No campo econômico, compete a Câmara dos Deputados à indicação de 3/5 dos membros do 
conselho Monetário Nacional e os Diretores do Banco Central, como forma de democratizar e 
controlar as decisões e a atuação desses órgãos. No atual regime, estas indicações competem 
monocraticamente ao Ministro da Fazenda e ao Presidente da República, sem qualquer participação 
ou fiscalização da sociedade. Em face da importância e das consequências das decisões desses 
organismos, o processo decisório fechado, propicia a corrupção e o favorecimento hegemônicos e 
específicos, em detrimento de toda a nação. Aliás, é comum o Conselho Monetário servir como mero 
homologador das decisões do Ministro da Fazenda, e muitas vezes suas “pseudo decisões” são 
tomadas por telefone. Em resumo, no regime atual, o Conselho Monetário é o próprio Ministro da 
Fazenda. 
Ora, decisões dessa envergadura não podem estar concentradas na mão de um único homem, e a 
sociedade não pode correr o risco de ser saqueada, quando estas decisões são tomadas contra seus 
interesses. 
De outro lado, nesse tipo de decisão monocrática e muito fácil aos grupos econômicos organizados 
pressionarem a autoridade visando obter vantagens indevidas e ilegais. É muito mais difícil submeter 
um colegiado heterogêneo, permanentemente mantido sob o controle e na fiscalização da Câmara 
dos Deputados. 
Muitas das decisões do Conselho Monetário e do Banco Central têm mais efeito na sociedade e na 
economia que alguns diplomas legislativos, como certas operações de credito, a expansão dos meios 
de pagamento e a fixação das taxas de juros, sem contar a fiscalização do sistema financeiro. 
No atual sistema, os banqueiros, o capital internacional, o grande capital nacional e os dirigentes das 
estatais, dominam as decisões econômicas no seu interesse, o que dificilmente ocorrerá quando 
estes organismos estiverem submetidos à fiscalização e ao controle permanente da sociedade. 
Igualmente se atribui à Câmara dos Deputados a competência para indicar o Secretário do Tesouro 
Nacional, como forma de dar autonomia a este órgão de Governo. O Tesouro é responsável pela 
execução financeira do orçamento, a lei anual mais importante para a sociedade, pois é a através 
dela que se orientará a atuação de Governo e os recursos públicos para o atendimento das 
demandas sociais. Um Tesouro submetido ao Ministério da Fazenda e ao Governo torna-se o campo 
propicio para a manipulação orçamentária e retardamento das obrigações da União. 
Como órgão arrecadador das receitas da União, com base na vontade da sociedade, expressa na lei 
de orçamento, fará os repasses e as remessas dos recursos atendendo exclusivamente às rubricas e 
valores consignados pelo Congresso Nacional, vedando-se com isto a manipulação fácil desses 
recursos para o atendimento de gastos e despesas de governo não previstas e não autorizadas e 
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normalmente segregadas da opinião pública, dissimuladas na complexidade das prestações de 
contas. Com isto, o Tesouro só terá que responder ao orçamento. 
Como forma de controle efetivo do Governo, a Câmara, pela deliberação da maioria de seus 
membros, poderá destituir o Governo, vetando uma moção de censura, ou, destituir tão somente um 
dos Ministros de Estado. 
Igual direito assiste à Câmara com relação aos dirigentes de órgãos da administração direta e 
indireta, já que muitos destes órgãos têm atribuições e orçamento superior ao de muitos Ministérios, e 
cuja atuação na sociedade é fundamental. 
Na esteira do Projeto da Comissão Provisória, sugiro a criação da figura da Defensoria do Povo, cuja 
organização e atribuições deverão ser estabelecidas em Lei Complementar, competindo à Câmara 
eleger o seu titular, constituindo-se em mais um mecanismo de defesa do cidadão frente ao 
gigantismo do poder estatal, e em contra poder social a limitar o poder do Estado. 
Compete à Câmara organizar lista tríplice para indicação do Procurador Geral da República e 
nomeação pelo Presidente da República, bem como aprovar sua demissão, retirando da atual 
competência do Senado o papel meramente homologatório dessa indicação. Condicionando a 
exoneração do Procurador Geral à manifestação da Câmara, visa-se atribuir maior independência e 
autonomia ao exercício da função, cuja natureza vincula-se aos interesses na nação e não do poder 
executivo, como no caso presente. 
Outra das funções de participação da Câmara nos demais poderes reside na sugestão de atribuir-se 
lhe a competência para indicar os magistrados para os tribunais superiores da União, 
democratizando-se a função jurisdicional e submetendo o poder judiciário ao serviço e ao controle da 
sociedade. 
Como já visto inicialmente, o Senado Federal só participa do processo legislativo naquelas matérias 
especificas e que digam respeito à ordem federativa. A legislação ordinária, bem como as demais 
matérias da União passam a ser de competência da Câmara dos Deputados, umas exclusivas, outras 
com a sanção do Presidente da República, o que demonstra à participação reciproca dos poderes no 
exercício das funções do Estado. 
Essa sugestão visa corrigir as distorções, a morosidade e a complexidade no atual processo 
legislativo, que de um lado falseia a representatividade, de outro, contribui para o desprestigio e o 
enfraquecimento do Poder Legislativo. 
A participação do Senado Federal, Câmara de Representação territorial, no processo legislativo 
nacional, frauda a representação política tendo em vista que os Senadores são eleitos em número de 
três, por Estado, e não pelo critério populacional. O Senado não é representativo da sociedade 
brasileira, e consequentemente, para manter o equilíbrio no sistema de representação política, sua 
participação deve-se fazer naquelas matérias já especificadas. 
De outro lado o processo de revisão legislativa de uma Câmara pela outra é lento e moroso, 
congestionando os trabalhos e contribuindo para a baixa produtividade do Poder Legislativo. 
As sugestões visam corrigir a enorme distorção na composição da Câmara, em que unidades 
federadas menos populosas, têm uma representação proporcionalmente maior que a dos Estados 
mais populosos. 
Em vista disto proponho que o número de deputados seja fixado em lei complementar na 
proporcionalidade do número de eleitores de cada unidade da federação. 
O projeto da Comissão Provisória introduz o sistema do voto distrital misto, que a meu ver, importa 
num retrocesso ao atual sistema do voto proporcional. 
O voto distrital só tem uma vantagem: a de vincular o representante ao seu distrito eleitoral, e 
inúmeras desvantagens: a de fraudar a vontade política das minorias, acabar com o pluralismo pela 
tendência ao Bipartidarismo, transformar o representante em patrocinador de interesses específicos 
do seu distrito. 
O deputado federal, na minha concepção, após eleito, passa a ser representante de toda a sociedade 
e não só do distrito ou da região pela qual se elegeu. Uma das grandes dificuldades da democracia 
moderna é exatamente a tendência ao corporativismo e aos particularismos, com a perda da visão do 
conjunto dos interesses da nação. 
Na democracia moderna, a representação política se caracteriza por uma forma de representação na 
qual o representante sendo chamado a perseguir os interesses da nação, não pode estar sujeito a um 
mandato vinculado. 
É por isso que grande parte das constituições modernas proíbe o mandato imperativo ou vinculado 
como a Italiana (art. 67), a Francesa (art. 27), a Espanhola (art. 67) a da Alemanha Federal (art. 38) e 
a Peruana (art. 176) dentre outras. 
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Essa discussão que marcou um dos debates mais célebres da Assembleia Constituinte Francesa de 
1791, e da qual triunfou a tese de que o deputado é o representante da nação, é resumida por 
BOBBIO: 
“as democracias representativas que conhecemos são democracias nas quais por representante 
entende-se uma pessoa que tem duas características bem estabelecidas: 
a) na medida em que goza da confiança do corpo eleitoral, uma vez eleito, não é mais responsável 
perante os próprios eleitores e seu mandato, portanto, não é revogável; 
b) não é responsável perante os seus eleitores exatamente porque é convocado a tutelar os 
interesses gerais da sociedade civil e não os interesses particulares desta ou daquela categoria” 
(Futuro da Democracia, os, cit. p.47). 
Não se pode querer transformar o deputado em Vereador Federal, vinculando-o a um determinado 
distrito. 
Nos países onde é adotado, como a Inglaterra, o voto distrital tem constituído enormemente para a 
deformação da representação e da vontade popular, deixando ponderáveis segmentos da população 
sem representantes, sendo responsável pela apatia política em muitos países europeus. De outro 
lado, através do voto distrital a representação não corresponde à votação, sendo comum partidos 
com 40% de a votação obterem 60% ou mais da representação. 
De outro lado, como a ampliação da democracia exige um regime de pluralismo partidário, e estes 
convertidos em correias de transmissão das demandas sociais, o regime distrital, importando no 
abandono dos votos dos partidos minoritários nos diversos distritos, importa no sufocamento dessas 
minorias, levando ao sistema concentrador do bipartidarismo. 
Os argumentos em favor do voto distrital como forma de evitar os abusos do poder econômico nas 
eleições não procedem por que é muito mais fácil o domínio econômico num distrito de que num 
Estado. 
Com o voto distrital os prejudicados são os pequenos partidos e as minorias, que não se verão 
representados politicamente. 
Entendo que a representação deve corresponder exatamente à manifestação do corpo eleitoral, para 
que a Câmara espelhe com absoluta fidelidade o pluralismo da sociedade. Nessa linha, introduzo 
uma inovação, no sentido de que sejam aproveitadas as sobras eleitorais nas diversas 
circunscrições, em favor de todos os partidos políticos. Por essa inovação, o eleitor não se sentirá 
fraudado, pois o seu voto será aproveitado pelos candidatos do partido, ou na circunscrição eleitoral 
(Estados, Distrito Federal e Territórios) ou a nível nacional. Com isto fortalecem-se os partidos 
políticos. A regulamentação foi atribuída a Lei Complementar. 
Sugiro a criação de uma Comissão Permanente do Congresso Nacional, composta em 2/3 por 
deputados e 1/3 por senadores, com funções especificas de substituir as duas câmaras no período de 
suspensão das suas atividades. Com a ampliação das funções do Poder Legislativo, este deve 
manter-se permanentemente atuante no acompanhamento da vida política e econômica nacional, e 
na fiscalização e controle de governo. Em casos excepcionais, a Comissão permanente convoca 
extraordinariamente o Congresso. 
Sugiro igualmente o término dos longos recessos parlamentares, que pelas razoes apontadas, não se 
compadece com um Congresso que incorpora a vida política nacional. Suas sessões seriam 
suspensas de 15 de dezembro a 31 de janeiro. 
Visando permitir aos parlamentares contatos com suas bases, propondo a faculdade de se 
licenciarem pelo período de 30 dias, sem prejuízo dos seus vencimentos, com isto evitando-se o 
recesso de meio de ano, quanto muitos aproveitam esse período para esta atividade. 
Estas sugestões não esgotam a organização do Poder Legislativo, que se completam com outras 
disposições regulamentares e principalmente com a organização do governo, do judiciário e do 
sistema eleitoral e partidário. A preocupação central é abrir o debate em torno da consolidação e 
aprofundamento da democracia, e num movimento de ruptura, e permitir o controle do Estado pela 
sociedade. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00942 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 5o. do Anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Legislativo, o seguinte item:  
"XII - decidir sobre a instalação de usinas nucleares." 
Justificativa 
O Brasil inaugurou seu programa nuclear no ano de 1975, ao firmar acordos com a República Federal 
da Alemanha, para instalação de três usinas nucleares no Município de Angra dos Reis, no Estado do 
Rio de Janeiro. 
Hoje, decorridos mais de dez anos, a primeira usina nuclear, Angra I, depois de vários insucessos 
que atrasaram enormemente sua inauguração, ainda não se encontra apta a funcionar com sua 
capacidade total. Atualmente, essa usina permanece desligada por força de decisão judicial, em Ação 
Popular, movida pela população local, em razão de sérios problemas ligados a possíveis falhas no 
sistema de segurança que ameaçam os habitantes de toda região.  
A falta de segurança, entretanto, não é o problema vivido exclusivamente pelo Brasil. O mundo todo 
tem assistido, indefeso e preocupado, o crescente número de usinas atômicas que, nos últimos 
tempos, tem sido instaladas ou que encontram em fase de instalação.  
E tal preocupação aumenta na medida em que ocorrem terríveis acidentes com consequências 
imprevisíveis para toda a humanidade. No caso mais recente, do acidente da usina de Chernobyl, 
quase todo o planeta foi, direta ou indiretamente, atingido, inclusive o Brasil, que importou produtos 
alimentícios apresentando índices inaceitáveis de radioatividade e, mesmo assim, foram, 
criminosamente, colocados à venda no mercado interno. 
Outro gravíssimo problema que aflige as autoridades e a população em geral, para o qual ainda não 
se tem uma solução definitiva, refere-se ao destino a ser dado ao lixo radioativo produzido pelas 
usinas nucleares em funcionamento. 
Hoje em dia ele é armazenado em depósitos provisórios com sérios riscos que nos intranquilizam a 
todos. 
Estas são as principais razoes que justificam a inclusão da matéria dentre aquelas da competência 
exclusiva do Congresso Nacional, nos termos da presente Emenda.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00943 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 5o. do Anteprojeto aprovado  
pela Subcomissão do Poder Legislativo, o seguinte item:  
Art. 5o. .....................................  
"XIII - Decidir sobre a exportação de armas e equipamentos bélicos." 
Justificativa 
O Brasil faz parte do reduzido grupo de países exportadores de armas equipamentos bélicos e, a 
cada ano, vem consolidando mais sua presença no mercado internacional. 
Atualmente, o procedimento para que o exportador brasileiro possa manter contados em qualquer 
pais, seja para pesquisa de mercado, seja para solicitar ao Ministério das Relações Exteriores 
autorização para desenvolver negociações preliminares. O próprio Ministério das Relações Exteriores 
poderá autorizar a exportação de amostras para demonstração, testes de desempenho e exposição 
no exterior.  
Com o acentuado crescimento de tal exportação, o chamado equipamento de defesa tende a se 
tornar, a qualquer momento, um dos principais itens da pauta de exportações brasileiras. 
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Apesar disso, até o presente momento a sociedade brasileira não pode, através de seus 
representantes legais, pinar em assunto de tão relevante importância, como é o da exportação de 
armas e demais equipamentos bélicos. No entanto, há que se reconhecer a necessidade premente 
de ser o Congresso Nacional chamado a opinar sobre tal matéria, ainda que em caráter sigiloso, 
como a própria natureza do assunto exige, pois, todos sabemos que qualquer notícia veiculada a 
respeito, poderá comprometer seriamente o interesse militar estratégico do país comprador. 
Daí a razão da presente emenda que procura incluir dentre as matérias da competência do 
Congresso Nacional, a decisão sobre a exportação de armas e equipamentos bélicos.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00972 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Efetuem-se as seguintes alterações no anteprojeto III - a:  
1) acrescente-se ao art. 5o. o seguinte inciso XII:  
"XII - autorizar ou vetar previamente  
empréstimos, operações ou acordos externos, de  
natureza financeira, de interesse da União, dos  
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e  
dos Municípios, ou qualquer outro órgão, entidade  
ou sociedade de que participem";  
Suprima-se o inciso IV do art. 10. 
Justificativa 
Os recursos oriundos de empréstimos externos, além de se transformarem em dívida externam, 
constituem uma das modalidades de receita, alias a mais onerosa para uma nação, visto que sua 
amortização, tanto do principal quanto dos juros, quase sempre prejudica o crescimento econômico 
do país devedor.  
Tais receitas têm de sujeitar-se, portanto, ao exame do Congresso Nacional, antes da assinatura dos 
respectivos contratos pelas autoridades brasileiras. 
Conhecendo os reais motivos desses financiamentos internacionais e julgando, previamente, da 
necessidade de contratá-los, a sociedade absorverá, sem grandes impactos, as consequências 
desses ônus, além de melhor fiscalizar o emprego daqueles recursos.  
Por outro lado, é necessário que a transposição de recursos de uma dotação orçamentária pré-
existente para outra existente ou a ser criada, somente se faça mediante autorização legislativa, a fim 
de serem evitados abusos. É sabido, igualmente, que não raras vezes, sobram recursos  destinados 
a um projeto ou atividade em detrimento de outros prioritários, cujas verbas se mostram insuficientes. 
Achamos que a proibição de gastos além dos créditos orçamentários, dos critérios especiais, dos 
suplementares e dos oriundos de empréstimos internos ou externos se configura como medida das 
mais salutares e efetivas para o controle da fazenda pública.  
Não é demais repetir, outrossim, que a transposição de recursos orçamentários de uma dotação para 
outra, justificadamente, é importante instrumental de aplicação de verbas que correm o risco de 
serem corroídas pelo processo inflacionário.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00981 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   A) Incluam-se os seguintes itens no art. 4o.  
do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Art. 4o. - ............................................  
I - definição dos objetivos nacionais em  
relação à ação do Poder Público em todas as esferas;  
II - critérios para a classificação de  
documentos e informações oficiais sigilosos e  
prazos para a sua desclassificação;  
III - decretação do estado de sítio.  
B) Suprima-se em consequência, do item IV do  
art. 5o, a expressão "estado de sítio". 
Justificativa 
O primeiro item proposto afirma a autoridade do Poder Legislativo em relação a matéria que tem sido 
indevidamente tratada na órbita exclusiva do Executivo, sob uma concepção antidemocrática de 
segurança nacional.  
O segundo item define o papel do Legislativo em relação ao controle democrático da informação no 
âmbito do Poder Público, coibindo o uso abusivo do conceito de segredo de Estado. 
O terceiro item retoma a tradição da Carta de 1946, que condicionava a entrada em vigor do estado 
de sitio à aprovação prévia pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00983 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 5o. do anteprojeto da Subcomissão IIIa - Poder Legislativo, a seguinte alínea:  
I - vetar os atos normativos do Poder  
Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou  
dos limites de delegação legislativa. 
Justificativa 
O poder de veto aqui proposto é imprescindível para assegurar a congruência entre normas 
derivadas, de autoria do Poder Executivo, e o espirito da legislação originaria, propiciando controle 
efetivo da atividade normativa do Estado pelo Poder competente, o Legislativo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00993 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 5o, alínea  
VII do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
VII - fixar, no primeiro semestre da última  
sessão legislativa de cada Legislatura, a  
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remuneração dos membros do Congresso Nacional, do  
Presidente e do Vice-Presidente da República, do  
Primeiro-Ministro e dos Ministros de Estado. 
Justificativa 
É indispensável que a Constituição entre em detalhes sobre a forma de remuneração dos membros 
do Congresso Nacional e da cúpula do Executivo. De outra parte, a definição do momento apropriado 
para a deliberação sobre essa matéria afasta a possibilidade da legislação em causa própria, de 
efeitos desastrosos para a credibilidade do Poder Legislativo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00994 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte item no art. 5o. do  
anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Art. 5o. - ............................................  
i) - supervisão e controle, pelo Senado  
Federal, dos sistemas de processamento automático  
de dados mantidos ou utilizados pela União,  
inclusive a administração direta; 
Justificativa 
Trata-se de competência fundamental para possibilitar a efetiva fiscalização e controle dos atos do 
Poder Executivo pelo Legislativo. Este, deve ter assegurado acesso direto às bases de dados e 
sistemas de processamento da União, ressalvados, como é óbvio, os casos de sigilo justificado pela 
salvaguarda de direitos individuais, da segurança do Estado e do próprio interesse público.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01079 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 5o. do anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Legislativo os seguintes  
incisos:  
XII - autorizar emissão de moeda.  
XIII - apreciar os relatórios anuais sobre a  
execução dos planos de governo. 
Justificativa 
As consequências de um expansão irrefreada e, possivelmente, mal controlada, de base monetária 
são nefandas. O Congresso Nacional, expressão máxima da vontade popular, não pode estar alheio 
a tópico tão importante na e da administração da coisa pública, em ao desempenho global desta. 
Para tanto cabe-lhe controlar a emissão de moeda e apreciar a ação do Governo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
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   EMENDA:01144 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Efetuem-se as seguintes alterações no Anteprojeto III-a:  
1) Acrescente-se ao art. 5o. o seguinte inciso XII:  
"XII - autorizar ou vetar previamente  
empréstimos, operações, acordos e obrigações  
externas, de qualquer natureza, de interesse da  
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos  
municípios";  
2) Suprima-se o inciso IV do art. 10. 
Justificativa 
As convenções acordadas pela união, por estados-membros, pelo Distrito Federal ou por municípios, 
com pessoas ou entidades estrangeiras, das quais resulte obrigação de qualquer natureza, 
constituem, em última instância, vínculo potencialmente gravoso para todo o cidadão nacional pois, 
em situação de iliquidez crítica do mutuário faz-se necessária a interveniência do Tesouro Nacional 
junto aos credores. 
As disposições constitucionais em vigor, pertinentes ao assunto (art. 42, IV), atribuem ao Senado 
Federal a competência privativa para : 
“autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, de interesse dos 
Estados, do Distrito Federal e doa Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal.” 
Tal norma parece-nos conflitante com os princípios do direito democrático, posto achar-se eivada de 
vício autoritário ao restringir apenas a uma das Câmaras do Congresso Nacional e apreciação dessa 
matéria e ao condicionar a validade de decisão legislativa a manifestação do Poder Executivo 
Federal, além de excluir da regra os compromissos assumidos pela União.  
O exame de acordos externos de qualquer natureza deve constituir competência do Congresso 
Nacional, não somente pela relevância da matéria, mas principalmente pela necessidade de sua 
convalidação política e de seu controle por todo o corpo legislativo da Nação.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01198 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 5o. e seus incisos,  
caput do artigo 6o, e suprime o § 2o. do artigo  
6o. do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Art. 5o - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - legislar sobre matéria financeira;  
II - resolver definitivamente sobre os  
tratados, convenções e acordos internacionais  
celebrados pelo Presidente da República, bem como  
sobre os atos deles decorrentes, inclusive sobre a  
dívida externa;  
III - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra e a fazer a paz; permitir que  
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forças estrangeiras transitem pelo Território  
Nacional ou nele permaneçam temporariamente, nos  
casos previstos em lei complementar;  
IV - autorizar o Presidente, o Vice-  
Presidente da República a se ausentarem do País;  
V - aprovar ou suspender estado de sítio,  
estado de alerta ou intervenção federal;  
VI - mudar temporariamente a sua sede;  
VII - fixar os subsídios mensais, a  
representação e a ajuda de custo dos membros do  
Congresso Nacional, assim como os subsídios do  
Presidente, do Vice-Presidente da República;  
VIII - julgar anualmente as contas do  
Presidente da República;  
IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou  
através de qualquer das Câmaras, os atos do Poder  
Executivo, inclusive os da administração indireta;  
X - determinar a realização de referendo;  
XI - deliberar sobre o adiamento e a  
suspensão de suas sessões;  
XII - eleger sua Comissão Permanente:  
Art. 6o - A Câmara dos Deputados, o Senado  
Federal ou qualquer de suas comissões, poderão  
convocar os Ministros de Estado para prestarem,  
pessoalmente, informações acerca de assunto  
previamente determinado.  
Parágrafo único - A falta de comparecimento,  
sem Justificativa, importa crime de responsabilidade. 
Justificativa 
As emendas propostas visam a adequar as atribuições do Poder Legislativo ao regime 
Presidencialista. Pretende-se, também, recuperar para o Congresso Nacional a competência privativa 
para legislar sobre a matéria financeira.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:01261 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 5o., do Relatório  
Final da Subcomissão do Poder Legislativo.  
XII - Conceder anistia. 
Justificativa 
A anistia, uma vez aprovada no Congresso Nacional, não poderá estar na dependência de veto ou 
sanção Presidencial. Trata-se de uma prerrogativa típica de exclusiva competência dos 
congressistas.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01263 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   As competências previstas nos incisos III, IV e V do art. 9o. passam a constar das competências  
privativas do Congresso Nacional, no art. 5o., do Anteprojeto do Poder Legislativo. 
Justificativa 
Independente da aprovação do sistema unicameral, as moções de confiança ou desconfiança 
deverão ser de iniciativa do Congresso Nacional, aprovadas por maioria absoluta dos seus membros. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01264 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Altera o inciso V do art. 5o. do Anteprojeto do Poder Legislativo:  
Art. 5o. ....................................  
............................................  
V - aprovar a incorporação ou desmembramento  
de áreas de Estados, após a realização de  
plebiscito junto às comunidades envolvidas, sob  
qualquer âmbito. 
Justificativa 
É importante que as comunidades participam deste processo e, portanto, devem ser ouvidas. Na 
forma do anteprojeto, em participação se dá apenas de modo indireto e por isso somos contrários  
a ela.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01408 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o Art. 5o. e todos os seus incisos. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01412 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Relatório da Subcomissão do Poder Legislativo.  
Acrescente-se ao Art. 4o. sobre a competência  
exclusiva do Congresso Nacional os seguintes itens  
relativos à Segurança Nacional.  
I - Estabelecer a política de Segurança Nacional.  
II - Delimitar zonas de fronteira e outras de  
interesse para a Segurança Nacional.  
III - Aprovar planos de ocupação e de  
desenvolvimento em zonas de fronteira ou de  
Segurança Nacional.  
IV - Aprovar anualmente os programas de  
pesquisa e de produção industrial nos setores  
nuclear, especial, de informática, de  
telecomunicações e de armamentos, que sejam  
desenvolvidos pelo Estado ou com a sua participação.  
V - Suspender operações de importação e de  
exportação referentes aos setores definidos no  
item anterior, sempre que não convenham à  
Segurança Nacional. 
Justificativa 
Nos períodos sob o regime autoritário, a concepção de Segurança Nacional esteve sempre 
submetida aos interesses e à segurança do Estado, mesmo nas situações de conflito entre o Estado 
e a Nação. Numa etapa de reconstrução democrática ao Poder Legislativo deve caber a substantiva 
definição do que interessa à Segurança Nacional, como instancia privilegiada que é de representação 
institucional dos anseios do povo. A esta definição devem das consequências e execução os poderes 
competentes. 
A definição das atribuição do Poder Legislativo frente à nova ordem constitucional é um dos pontos 
centrais do debate nessa Assembleia Nacional Constituinte. O objetivo da presente sugestão é o de 
fixar essas atribuições no que se refere à Segurança Nacional.  
Independentemente da decisão final que essa Assembleia venha a adotar quanto à forma de governo 
em si mesma, inclusive a eventual adoção do Sistema Parlamentarista de Governo, fica clara a 
necessidade de se ampliar o poder de decisão e a responsabilidade do Legislativo sobre as questões 
de real interesse nacional.  
A relevância do tema de Segurança Nacional, cuja apropriação já deu espaço a diferentes tipos de 
distorções em períodos históricos anteriores, faz dele um mote obrigatório para a atuação do Poder 
Legislativo.  
A ação isolada do Poder Executivo ou das Forças de segurança, sempre será menos consistente e 
mais arriscada do que à ação harmônica e legitimadora de que participa o Poder Legislativo.  
Abrir mão da definição dessas competências quanto à Segurança Nacional, significaria para esta 
Assembleia Nacional Constituição a omissão frente a um aspecto fundamental do Regime que ela 
pretende encerrar e substituir. É o marco histórico que ela própria representa que justifica a adoção 
de um Artigo especifico sobe o cruzamento entre as competências do Legislativo e as necessidades 
de segurança da Nação.  
A situação de guerra é a mais crítica quanto à Segurança Nacional. Afeta profundamente a vida do 
País e exige para o seu enfrentamento a unidade do povo. Da mesma forma, a feitura da paz 
assemelha-se a uma costura sobre feridas que atingem todo o corpo da Nação e de suas instituições. 
A radicalidade dessas situações explica porque quase todas as tradições constitucionais de povos 
livres contemplam nesses casos a obrigatória audiência ao Poder Legislativo.  
O enfraquecimento das situações mais críticas quanto à Segurança Nacional, sobretudo as que 
envolvam ameaças do exterior, justificam o esforço nacional de organização e manutenção de forças 
armadas regulares. 
E na história do Brasil, as Forças Armadas sempre desempenham papel determinante na própria 
definição do Projeto Nacional, e se constituem na mais forte instituição do País.  
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As demandas de sacrifício popular para a manutenção das Forças Armadas, sobretudo diante da 
estrutura que estas requerem justificam a necessidade do controle e da participação legislativa que 
simplifica o respaldo popular à sua organização, à fixação dos seus objetivos e à situação. 
Deve caber ao Poder Legislativo a inequívoca definição dos espações terrestres, marítimos e aéreos 
sobre os quais exercerá a soberania nacional. Assim, serão fixados os limites físicos para a 
preservação da Segurança Nacional e para a orientação das ações do Estado nos planos interno e 
externo, banalizando as necessidades de defesa e o potencial de desenvolvimento econômico do 
País. 
A presença ou ação de forças estrangeiras dentro desses limites, ou de forças nacionais fora deles, 
constituem situações politicamente delicadas a exigir apreciação e decisão também políticas.  
Se o Legislativo fixa limites físicos para o exercício da soberania nacional, precisa definir zonas 
prioritárias para a preservação da segurança do País, particularmente a faixa contígua à fronteira, 
onde os esforços de ocupação devem obedecer ao princípio da minimização dos conflitos e a 
condições de exigências especiais. As forma de ocupação dessas zonas devem constituir 
preocupação constante da Nação e do poder que a prestação, acima dos interesses de casa Partido, 
Governo ou Unidade Federativa. São políticas de interesses nacionais permanentes.  
A atualidade impõe especiais cuidados estratégicos em relação a alguns setores de tecnologia de 
ponta, que pelo potencial destrutivo, sua capacidade de controle social e de interferência na vida de 
cada cidadão, passam a ter profundas implicações para a Segurança Nacional. Esses setores vem 
adquirindo enorme importância no contexto da Produção e da Balança Comercial do País, sem que, 
no contexto da Produção e da Balança Comercial do País, sem que, no entanto, a sociedade 
disponha de qualquer instrumento de controle em relação a eles. A aprovação pelo Legislativo dos 
planos de pesquisas e de produção industrial pelo Estado em determinados setores, permitirá uma 
maior fiscalização e mais zelo quanto à sua adequação permanente aos interesses da segurança da 
Nação. 
Particularmente problemático é o comércio internacional dessa produção tecnológica. As tensões 
atuais da política de informática, os perigos da corrida armamentista, o papel emergente do Brasil no 
comércio internacional de armas, o acordo nuclear Brasil e Alemanha, os acidentes nucleares 
recentes e o nuclear Brasil e Alemanha, os acidentes nucleares recentes e o escândalo Irã e Contras, 
são exemplos evidentes do cuidado que esta questão requer. 
Se coubesse ao legislativo à aprovação de cada operação de exportação e importação pertinente e 
em vista dos aspectos funcionais desse Poder, estas operações seriam dificultadas, com prejuízos 
para a balança comercial e para o desenvolvimento tecnológico nacional. A competência de 
suspendê-la no entanto quando for o caso, contorna satisfatoriamente essas dificuldades, 
resguardando a Segurança Nacional. Para tanto, o Poder Legislativo deverá ser informado com 
antecedência daquelas transações. 
No exercício das suas atribuições quanto à Segurança Nacional, o Legislativo se obriga à 
responsabilidade no trato com informações secretas, cuja divulgação coloque em risco a ordem 
pública, as instituições, a Paz ou os interesses nacionais. Nesse sentido, tanto em seus órgãos 
técnicos quanto em plenário, o Legislativo deve precaver-se contra o vazamento das referidas 
informações secretas, cuja divulgação coloque em risco a ordem pública, as instituições, a Paz ou os 
interesses nacionais. Nesse sentido, tento em seus órgãos técnicos quanto em plenário, o Legislativo 
deve precaver-se contra o vazamento das referidas informações a atribuir responsabilidades e 
penalidades aos seus membros e servidores. O mecanismo hoje existente para a garantia desse 
exercício sigiloso é o das sessões secretas, que deverá ser ratificado ou modificado pela Assembleia 
Nacional Constituinte ou pelo Poder Legislativo dela decorrente. 
No seu projeto, a presente proposta visa contribuir para uma solução equilibrada e negociada entre 
as áreas Civil e Militar, definindo a intervenção democrática e institucionalizada ao Poder Legislativo 
na questões afetas à Segurança Nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01420 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Subcomissão da Organização do Poder Legislativo  
Sugere-se que, onde se dispõe sobre a  
competência exclusiva do Congresso Nacional, se  
não houver na casuística, inclua-se nela, como da  
competência exclusiva:  
"autorizar e aprovar empréstimo, operações,  
acordos e obrigações externas, de qualquer  
natureza, contraídas ou garantidas pela União,  
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos  
Municípios, pelas entidades de sua administração  
indireta ou sociedades sob seu controle, os quais  
só vigorarão a partir da data do decreto  
legislativo de sua aprovação."  
Ao final da casuística sobre a competência  
exclusiva do Congresso, acrescentar-se-ia um  
parágrafo com a seguinte redação:  
"Parágrafo único - A autorização e aprovação  
referidas no item, somente serão consideradas  
concedidas se, por maioria absoluta dos membros do  
Congresso, em votação nominal e em aberto, for  
reconhecida a concomitância dos seguintes requisitos:  
a) conveniência da operação, tendo em vista a  
destinação dos recursos e sua compatibilidade com  
os interesses nacionais;  
b) idoneidade da entidade para a realização da operação;  
c) compatibilidade das condições da operação  
com a capacidade de pagamento da entidade e com as  
disponibilidades e divisas resultantes das  
previsões de saldo do balanço de pagamentos."  
Subcomissão da Organização do Poder Legislativo 
Justificativa 
Parece-me dispensável estender-se em considerações sobre a conveniência desta emenda. Trata-se 
de instituir um sistema de maior controle das operações externas ou do endividamento.  
A falta de mecanismo de controle mais rígido nos levou à situação de devedores em terríveis 
dificuldades, as quais estão conduzindo o país à mais grave crise econômica.  
Parecer:   
   Rejeitada. 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00009 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO APRECER DO RELATOR  
Acrescente-se incisos ao art. 5o. do anteprojeto:  
XII - Controlar a execução orçamentária,  
inclusive as dotações para o judiciário, com a  
atribuição de liberar parcelas do orçamento, em  
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cada trimestre, mediante prestação de contas dos  
gastos do trimestre anterior.  
XIII - Estabelecer a obrigatoriedade do  
funcionamento das Comissões em caráter periódico e  
permanente e organizados da sociedade, que nelas terão voz.  
XIV - Fiscalizar os gastos públicos,  
inclusive os do Judiciário, e organizar serviços  
de auditoria para esta finalidade.  
XV - Escolher os membros dos Tribunais  
Superiores na forma prevista nesta Constituição.  
XVI - Homologar as decisões judiciais que  
envolvam responsabilidade civil ou criminal de  
magistrados. Por decisão de dois terços dos seus  
membros a Assembléia Nacional da República, poderá  
reexaminar a decisão Judicial.  
XVII - Censurar o desempenho de Ministros de  
Estado, dirigentes de órgãos, autarquias, empresas  
públicas e das empresas de economia mista e  
integrantes da magistratura.  
§ 1o. - A moção de censura pelo Legislativo  
importa-se aprovada, na substituição do titular  
pelo chefe do Executivo.  
§ 2o. - A moção somente poderá ser  
apresentada seis meses após a nomeação. 
Justificativa 
Um dos desafios mais ardorosamente reservados a esta Assembleia Nacional Constituinte está o de 
estabelecer o sistema do governo que traga estabilidade, seja democrático e contribua para as 
informações sociais.  
A proposta aventureira em estabelecer o ponto de equilíbrio entre as diversas já manifestadas nas 
discussões que vem se travando a respeito, não só âmbito desta Constituição, mas também em todo 
o país. 
É necessário deixar de lado a discussão apriorística e dicotômica entre o 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 que todos se curvam: povo deve eleger o Presidente. Há um significado para isto: 
o povo quer escolher quem vai tomar as decisões fundamentais que afetem a sua vida. O presidente, 
há então de responsabilizar-se pelas decisões de governo especialmente nomear os Ministros e as 
demais autoridades nos cargos de confiança, e fazer o plano de governo.  
Mas por outro lado, as exigências da democracia impõe o fortalecimento do Congresso e as demais 
instituições e a inserção do Congresso nas questões 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 os Diretores de Departamentos e Órgãos. A censura impõe ao 
chefe do Executivo a demissão do servidor. 
Prevê também, que o Legislativo exerça sua função controladora e fiscalizadora sobre o Judiciário e o 
Ministério Público, pois estas instituições ligadas à exata e justa execução das leis, encontram-se 
mais próximas da função legislativa. 
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto regula a matéria de forma adequada. 
 
   
   EMENDA:00014 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR:  
- Suprimir a expressão "Primeiro Ministro"  
das seguintes partes do anteprojeto:  
- no art. 5o., incisos III e VII.  
- art. 6o., caput.  
- no art. 9o., incisos I e IV.  
- inciso I do art. 10o.  
- inciso I do art. 14o.  
- § 1o. do art. 20.  
- artigos 22 e 23.  
- artigo 26, § 1o.  
- artigo 26, caput.  
- inciso I do art. 38.  
- no artigo 25, inciso I  
- Substituir a expressão "Primeiro Ministro"  
pela expressão "Presidente da República", nas  
seguintes partes do anteprojeto:  
- inciso VIII, do art. 5o.  
- inciso II, do art. 9o.  
- inciso VI do art. 9o.  
- inciso VI do art. 10o.  
- artigo 24.  
- inciso XXI do art. 38o.  
- inciso XXII do art. 38o.  
- Suprima-se:  
- o inciso III do art. 9o.  
- o inciso V do art. 9o.  
- § único do art. 38. 
Justificativa 
As emendas visam retirar do projeto seu caráter parlamentarista. 
Parecer:   
   Rejeitada. Contraria a filosofia do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00059 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao art. 5o. do Substitutivo da Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de  
Governo:  
Suprimir do inciso I do art. 5o. a expressão "bem como os atos deles decorrentes". 
Justificativa 
Com a nova redação, se compatibilizaria o disposto no inciso I do artigo 5o com o disposto no inciso 
XIII do Artigo 38. 
Parecer:   
   É preciso haver a uniformidade no tratamento. Acolho a sugestão, parcialmente, face à Emenda no. 
060.  
Aprovada Parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00065 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das atribuições do Poder Legislativo 
Suprima-se no Substitutivo da Comissão da  
Organização dos Poderes e Sistema de Governo, as  
seguintes expressões:  
Art. 5o. - ..................................  
............................................  
VII - .... "e do Primeiro-Ministro..."  
VIII - .... "do Primeiro-Ministro, bem como  
..."  
Art. 6o. - .... "o Primeiro-Ministro e ...."  
Art. 9o. - ..................................  
..................................................  
I - ... "o Primeiro-Ministro ..."  
IV - ... "ao Primeiro-Ministro e ..."  
VI - ... "através de moção ao Primeiro-Ministro ..."  
Art. 10. - ................................  
I - ... "Primeiro-Ministro ou ..."  
VI - ... "por proposta do Primeiro-Ministro ..."  
Art. 14. - ..................................  
I - ... "Primeiro-Ministro ou ..."  
Art. 20. - ................................  
§ 1o. - ... "por solicitação do Primeiro-Ministro ..."  
Art. 22. - ... "ao Primeiro-Ministro ..."  
Art. 23. - ... "ouvido o Primeiro-Ministro ..."  
Art. 24. - ... "Primeiro-Ministro, ouvido o ..."  
Art. 25. - ..................................  
I - ... "ou do Primeiro-Ministro ..."  
..................................................  
Art. 26. - ... "do Primeiro-Ministro ..."  
§ 1o. - ... "e o Primeiro-Ministro ..."  
Art. 38. - ..................................  
I - ... "o Primeiro-Ministro ..."  
II - ... "elaborados pelo Conselho de Ministros."  
XXI - ... "por solicitação do Primeiro-  
Ministro, ouvido o Conselho da República ..."  
XXIII - ... "ouvido o Conselho da República ..."  
Art. 112. - ... "devendo, no mesmo dia, ser  
nomeado o Primeiro-Ministro ..." 
Justificativa 
Como fomos contrários à figura do Primeiro Ministro estamos suprimindo em todos os artigos a sua 
existência.  
Parecer:   
   Contrário. O regime proposto no anteprojeto é parlamentarista 
 
   
   EMENDA:00163 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) 
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Texto:   
   Dê-se ao inciso III do art. 5o. a seguinte redação:  
"III - conceder autorização prévia para o  
Presidente da República ausentar-se do País."  
Suprimam-se, do inciso VII do citado art.  
5o., as expressões "e do Primeiro-Ministro."  
Dê-se ao inciso VIII do art. 5o. a seguinte redação:  
"VIII - apreciar anualmente as contas do  
Presidente da República, bem como a execução dos  
Planos de Governo." 
Justificativa 
As emendas ora propostas resultam daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, 
motivo pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às 
modificações destinadas ao citado Capítulo.  
Parecer:   
   Contrário. O regime do anteprojeto é parlamentarista. 
 
   
   EMENDA:00231 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte parágrafo ao art. 5o. do  
Substitutivo do Senhor Relator:  
"Parágrafo único. Terão força de lei as  
preceituações regimentais ou constantes de  
resoluções do Congresso Nacional, ou de qualquer  
de suas Casas, que regulamentando dispositivos  
desta Constituição, objetivem assegurar o efetivo  
exercício de suas competências constitucionais." 
Justificativa 
Não é raro que, à ausência de disposição legal, veja-se o Congresso Nacional obstado de exercitar 
eficazmente muitas de suas complementação da previsão constitucional respectiva. 
Essa dificuldade é tantas vezes patente quando, não encontrado o Congresso, da parte do Poder 
Executivo, a receptividade esperada, a lei necessária não surge com aquela urgência requerida pelos 
obstáculos constitucionais que o Chefe desse poder dispõe para opor-se à edição da lei.  
De outra parte, embora muitos reconheçam, nas preceituações editadas pelas Casas do Poder 
Legislativo, força cogente a alcançar terceiros, fora dos muros do Congresso Nacional, outros há que 
entendem não poderem elas, a não ser nos casos específicos fixados na Constituição Federal, ter 
força obrigacional senão em âmbito interno.  
Por essa última razão e sendo necessário mesmo que o Congresso Nacional se liberte dessas 
amarras ao pleno exercício de suas atribuições, mormente quando digam respeito ao seu poder de 
fiscalização dos atos do Executivo, é que estamos propondo fixe a Constituição Federal que as 
preceituações regimentais ou constantes de resoluções do Congresso Nacional, ou de qualquer de 
suas Casas, tenham força de lei nos termos ora sugeridos.  
Parecer:   
   Favorável. A emenda aperfeiçoa o dispositivo do anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:00323 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:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se, no artigo 5o, da Seção II do Capítulo I, o seguinte inciso:  
"XII - Propor lei que crie, suprima ou  
modifique, no todo ou em parte, atribuições do  
Tribunal de Contas da União ou que fixe ou altere  
o número de seus Ministros.  
Parágrafo único - Os Ministros do Tribunal de  
Contas da União serão indicados pelo Congresso  
Nacional, dentre brasileiros maiores de 35 anos,  
de idoneidade moral e notório saber jurídico,  
econômico, financeiro ou de administração pública,  
e terão as mesmas garantias, prerrogativas,  
vencimentos e impedimentos dos Ministros do  
Tribunal Federal de Recursos". 
Justificativa 
O Tribunal de Contas da União, atenda aos antecedentes históricos, já agora de seu funcionamento, 
não pode perder a oportunidade de virar decisivamente aquelas páginas do passado, e voltar-se 
vigorosamente para o futuro. Acontecimentos que remontam ao ano de 1983 repetiram-se através do 
tempo, chegando aos dias de hoje na irremediável constatação de que usualmente a Corte exerce 
suas relevantes funções sob o pesadelo permanente das pressões do Poder Executivo – o órgão 
fiscalizado. 
Creio firmemente na aprovação da presente Emenda, que pretende resgatar dessas pressões o 
Tribunal de Contas da União, e traze-lo para a única subordinação aceitável: a da Corte de 
assessoramento efetivo ao Congresso Nacional, a partir de agora o único responsável constitucional 
pelas questões de seu interesse. Afinal, conforme ressaltei na Justificativa às normas sugeridas, 
“legislar para o futuro é conferir, por todos os meios ao nosso alcance, absoluta limpidez a nossas 
instituições”, o que não se coaduna com a prática de o Poder fiscalizador ser formado pelo Poder 
fiscalizado, que ademais impõe alcance e abrangência da ação fiscal, configurando princípio 
duvidoso a que cumpre por termo definitivo.  
Parecer:   
   Contrário. A matéria não cabe como competência exclusiva do Congresso Nacional. 
 
   
   EMENDA:00465 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte item no art. 5o. do Anteprojeto:  
Art. 5o. - ..................................  
i) supervisão e controle, pelo Senado  
Federal, dos sistemas de processamento automático  
de dados mantidos ou utilizados pela União,  
inclusive a administração direta; 
Justificativa 
Trata-se de competência fundamental para possibilitar a efetiva fiscalização e controle dos atos do 
Poder Executivo pelo Legislativo. Este, deve ter assegurado acesso direto às bases de dados e 
sistemas de processamento da União, ressalvados, como é óbvio, os casos de sigilo justificado pela 
salvaguarda de direitos individuais, da segurança do Estado e do próprio interesse público.  
Parecer:   
   Favorável. A função de fiscalização e controle é essencial na democracia. 
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   EMENDA:00472 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 5o, alínea VII do Anteprojeto:  
Art. 5o. ....................................  
VII - fixar, no primeiro semestre da última  
sessão legislativa de cada legislatura, a  
remuneração dos membros do Congresso Nacional, do  
Presidente e do Vice-Presidente da República, do  
Primeiro-Ministro e dos Ministros de Estados. 
Justificativa 
É dispensável que a Constituição entre em detalhes sobre a forma de remuneração dos membros do 
Congresso Nacional e da cúpula do Executivo. De outra parte, a definição do momento apropriado 
para a deliberação sobre essa matéria afasta a possibilidade da legislação em causa própria, de 
efeitos desastrosos para a credibilidade do Poder Legislativo. 
Parecer:   
   Favorável em parte substituindo-se remuneração por estipêndio 
 
   
   EMENDA:00474 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no Art. 5o. do Anteprojeto:  
Art. 5o ....................................  
i - Vetar os atos normativos do Poder  
Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou  
dos limites de delegação legislativa, 
Justificativa 
O poder de veto aqui proposto é imprescindível para assegurar a congruência entre normas 
derivadas, de autoria do Poder Executivo, e o espírito da legislação originária, propiciando controle 
efetivo da atividade normativa do Estado pelo Poder competente, o Legislativo. 
Parecer:   
   Favorável. O veto legislativo é um dos institutos modernos de ação desse Poder. 
 
   
   EMENDA:00588 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Incluir, onde convier, nas Disposições  
Transitórias no Substitutivo do Sr. Relator:  
Sugere-se que, onde se dispõe sobre a  
competência exclusiva do Congresso Nacional, se  
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não houver na casuística, inclua-se nela, como da  
competência exclusiva:  
"autorizar e aprovar empréstimo, operações,  
acordos e obrigações externas, de qualquer  
natureza, contraídas ou garantidas pela União,  
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos  
Municípios, pelas entidades de sua administração  
indireta ou sociedades sob seu controle, os quais  
só vigorarão a partir da data do decreto  
legislativo de sua aprovação".  
Ao final da casuística sobre a competência  
exclusiva do Congresso, acrescentar-se-ia um  
parágrafo com a seguinte redação:  
"Parágrafo único - A autorização e aprovação  
referidas no item, somente serão consideradas  
concedidas se, por maioria absoluta dos membros do  
Congresso, em votação nominal e em aberto, for  
reconhecida a concomitância dos seguintes requisitos:  
a) conveniência da operação, tendo em vista a  
destinação dos recursos e sua compatibilidade com  
os interesses nacionais;  
b) idoneidade da entidade para a realização da operação;  
c) compatibilidade das condições da operação  
com capacidade de pagamento da entidade e com as  
disponibilidades de divisas resultantes das  
previsões de saldo do balanço de pagamentos." 
Justificativa 
Parece-me disponível estender-me em considerações sobre a conveniência e oportunidade desta 
emenda. Trata-se de instituir um sistema de maior controle das operações externas ou do 
endividamento. A falta de mecanismo de controle mais rígido nos levou à situação de devedores em 
terríveis dificuldades, as quais estão conduzindo o país à mais grave crise econômica.  
Parecer:   
   Contrário. Já está na competência do Senado Federal. 
 
   
   EMENDA:00769 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - incluir no artigo 5o. do anteprojeto pelo ilustre Relator da Comissão:  
Art. 5o. - ..................................  
XII - tomar o compromisso do Presidente da República;  
XIII - eleger sua Comissão Permanente (ou Representativa);  
XIV - autorizar e aprovar empréstimos,  
operações de crédito, acordos e obrigações  
externas de qualquer natureza, contraídas ou  
garantidas pela União, pelos Estados, pelo  
Distrito Federal e pelos Municípios, pelas  
entidades da administração indireta ou sociedades  
sob o seu controle, os quais só vigorarão a partir  
da data do decreto legislativo de aprovação;  
XV - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou  
através de qualquer das suas Casas ou de suas  
Comissões, os atos do Presidente da República e do  
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Governo, inclusive os da Administração indireta,  
promovendo, quando for o caso, a suspensão ou  
anulação dos atos ilegais ou lesivos aos  
interesses públicos e responsabilizar quem lhes  
deu causa;  
XVI - regulamentar as leis, quando da omissão do Governo. 
Justificativa 
O anteprojeto é omisso quanto a competência para os atos acima descritos, e que por sua relevância 
e de conformidade com o sistema de governo parlamentar adotado, não poderão ser excluídos das 
atribuições do Congresso Nacional.  
As operações de empréstimos e operações de crédito que venham a obrigar a União e as demais 
entidades de Direito público interno, com reflexo, tanto na dívida externa, quanto interna e no déficit 
público, são atos que devem ficar sob a severa vigilância do Congresso. Da mesma forma, deve-se 
atribuir ao parlamento amplo poder de fiscalização sobre todos os atos do governo e da 
administração pública. 
E finalmente, oportuna a inclusão do poder regulamentar das leis, nos casos de omissão do Governo, 
na forma aprovada na subcomissão do Poder Legislativo. 
Parecer:   
   Rejeitada. A redação atual do art. 5o. já abrange bem o assunto. 
 
   
   EMENDA:00790 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   altera o inciso V do art. 4o. do anteprojeto do Poder Legislativo:  
Art. 5o. ....................................  
............................................  
V - aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de áreas de Estados, após a  
realização de plebiscito junto ás comunidades  
envolvidas, sob qualquer âmbito. 
Justificativa 
É importante que as comunidades participem deste processo e, portanto, devem ser ouvidas. Na 
forma do anteprojeto, em participação se dá apenas de modo indireto e por isso somos contrários  
a ela. 
Parecer:   
   Prejudicada. O plebiscito já está previsto no anteprojeto da Comissão de Organização do Estado. 
 
   
   EMENDA:00842 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Art. 5o. item IX - Onde se lê, leia-se:  
Fiscalizar e controlar conjuntamente ou  
através de quaisquer das Casas os atos de  
Administração pública, com auxílio do Tribunal de  
Contas da União. 
Justificativa 
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A presente Emenda objetiva propiciar as duas Casas do Congresso Nacional a cabal missão de 
fiscalizar o bom e regular emprego dos dinheiros, bens e valores públicos, utilizando-se, para isso, de 
dados e informações requisitadas ao Tribunal de Contas da União. 
Parecer:   
   Contrário. A fiscalização do Executivo é exercida 'também' com o auxílio do Tribunal de Contas e 
não 'somente'. 
 
   
   EMENDA:00885 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 5o. do Substitutivo o seguinte inciso:  
"fiscalizar e assegurar, por intermédio de  
Comissão Especial, que as atividades envolvendo a  
pesquisa, o emprego ou o desenvolvimento da  
energia nuclear sejam exercidas para fins  
exclusivamente pacíficos." 
Justificativa 
A presente emenda tem por objetivo, não só assegurar que as atividades relacionadas com a 
pesquisa, o desenvolvimento ou o emprego de energia nuclear sejam exercidas para fins 
exclusivamente pacíficos, com igualdade de fixar a competência do Congresso Nacional, por 
intermédio de Comissão Especial, para fiscalizar o fiel cumprimento do princípio estabelecido. 
Em todas partes do mundo onde tais atividade são desenvolvidas, é crescente a preocupação no 
sentido de serem estabelecidos mecanismos capazes de evitar os riscos inerentes às mesmas. Os 
inúmeros desastres ocorridos até o presente revelam que a matéria deve estar sujeita à disciplina e 
tutela especial. 
No particular do emprego de energia nuclear para fins bélicos ou militares, avulta, mesmo no âmbito 
das grandes potencias, o sentimento e a consequência de imperiosa necessidade de uma 
progressiva prescrição deste terrível meio de destruição de massa. 
Entendemos que, na América Latina não se justifica a implementação de qualquer projeto ou 
programa com tal finalidade, quer pelos custos envolvidos, que pela ameaça que representa de 
desencadear uma corrida armamentista incontrolável. 
Têm as Constituições brasileiras consagrado o princípio da convivência pacifica, vedando, sempre, a 
guerra da conquista. É imperioso que, no presente momento histórico, fique também consagrada, de 
forma inequívoca, a repulsa ao emprego desta importante conquista do saber humano para fins de 
destruição.  
Parecer:   
   Contrário. O objetivo proposto é alcançável pela aprovação pelo Congresso Nacional de legislação 
proibitiva. 
 
   
   EMENDA:00886 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 5o., o seguinte inciso:  
Art. 5o - ....................................  
Inciso - aprovar a indicação do Primeiro-  
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Ministro e dos Ministros de Estado feitas pelo  
Presidente da República. 
Justificativa 
A ação parlamentar se faz sentir pelo Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Contrário. No processo de formação do Governo proposto é sobre o Primeiro-Ministro que ocorre a 
manifestação de confiança do Congresso Nacional. 
 
   
   EMENDA:00887 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Suprime-se o inciso I do artigo 5o. do  
Substitutivo e acrescente-se ao art. 10 o seguinte inciso:  
"IX - resolver, definitivamente, sobre  
tratados, convenções, acordos e atos  
internacionais celebrados pelo Presidente da  
República, bem como todos os demais instrumentos  
que vinculem o País externamente a qualquer  
título, ainda que complementares ou regulamentares  
de outros já ratificados. 
Justificativa 
A intensidade e o crescente vulto que assumem as questões externas, seja de ordem política, 
econômica, militar ou social, estão a demandar a agilização dos mecanismos relativos ao exame e 
decisão sobre os atos de qualquer natureza firmados pelo Presidente da República, vinculando o 
País na ordem internacional.  
O Senado Federal é tradicionalmente competente para apreciar a indicação dos nomes para o 
exercício das Chefias Diplomáticas de caráter permanente. Na qualidade de órgão representativo dos 
Estados-membros, cabe-lhe, com exclusividade, opinar sobre tão relevante assunto em outros 
estados federados, à Câmara Alta deve ser atribuída, privativa e exclusivamente, a missão de opinar, 
em definitivo, sobre os compromissos externos consubstanciados em tratados, convenções ou atos 
de qualquer espécie. 
A inovação ora apresentada tem o mérito, além de introduzir maior flexibilidade e rapidez no 
processamento das Mensagens Presidenciais envolvendo tais assuntos, evita a possível solução de 
continuidade no trato  da política externa que inevitavelmente adviria todas as vezes que a Câmara 
dos Deputados fosse dissolvida na forma do Parlamentarismo proposto. 
Parecer:   
   Contrário. A regra proposta paralisaria as relações internacionais do País e o Congresso Nacional. 
 
   
   EMENDA:00888 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso IV do artigo 5o. do Substitutivo:  
Art. 5o. - ..................................  
IV - autorizar a decretação do estado de  
sítio, estado de alerta ou intervenção federal. 
Justificativa 
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A decretação de qualquer medida excepcional, seja o estado de sítio, de emergência ou intervenção 
federal nos Estados há de ser precedida de autorização legislativa. A urgência na imposição da 
medida não justifica, em hipótese alguma, a sua adoção à revelia do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Favorável em parte para incluir o estado de sítio, somente. 
 
   
   EMENDA:00979 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso V do art. 5o. da Comissão da  
Organização dos Poderes e Sistemas de Governo a  
seguinte redação:  
Art. 5o. - ..................................  
V - Aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de área de Territórios ou Estados,  
realizado plebiscito e ouvidas as Assembleias Legislativas. 
Justificativa 
A incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados devem 
pressupor a concordância das populações envolvidas ou afetadas por qualquer das formas de 
mudança. 
Essa audiência à população só pode se dar através de plebiscito, pelo que se põe no texto 
constitucional a exigência. 
Parecer:   
   Prejudicado. Já consta do anteprojeto da Comissão de Organização do Estado. 
 
   
   EMENDA:00984 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 5o. do Substitutivo  
da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema  
de Governo a seguinte redação:  
"Art. 5o. ..................................  
I - aprovar os tratados internacionais  
celebrados pelo Presidente da República, exceto os  
que visem simplesmente a executar, aperfeiçoar ou  
interpretar obrigações ou direitos estabelecidos  
em tratados pré-existentes; os que ajustem a  
prorrogação de tratados e os de natureza  
administrativa. O Congresso Nacional será  
notificado, para seu conhecimento, da celebração  
destes tratados, com indicação precisa de seu  
caráter e conteúdo, imediatamente após a conclusão  
dos mesmos." 
Justificativa 
A nova redação que se imprime ao inciso I do art. 5º do Anteprojeto da Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistemas de Governo é obrigatório da necessidade de se conferir ao Executivo maior 
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flexibilidade na conclusão de ajustes internacionais rotineiras, sem importância transcendente ou de 
natureza puramente administrativa. É preciso esclarecer que se trata de atos baseados em tratados 
pré-existentes e já aprovados pelo Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto já trata a questão de forma adequada. 
 
   
   EMENDA:01019 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No anteprojeto de Organização dos Poderes e Sistemas de Governo,  
Seção II  
Das atribuições do Poder Legislativo  
Inclua-se no artigo 5o. o seguinte:  
"XII - Aprovar em sessão conjunta, e por  
maioria simples as indicações de juízes dos  
tribunais federais". 
Justificativa 
Atualmente, o Presidente da República nomeia os juízes dos tribunais federais de justiça ao seu 
alvedrio absoluto, não consultando nunca senão as suas preferencias, ou pessoais ou partidárias, 
com riscos muito grandes de errar. A participação do Congresso Nacional na escolha das pessoas 
que hão de compor o corpo de juízes do tribunal federal seria uma providencia aconselhada pela 
prudência política e jurídica, ao mesmo tempo.  
Parecer:   
   Rejeitado. A aprovação de magistrados é competência do Senado.  
 
  
   EMENDA:01028 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se, no art. 5o. Substitutivo, o seguinte Inciso:  
- Conceder e renovar a concessão de emissora de rádio ou televisão. 
Justificativa 
Tratando-se de meios de comunicação de importância capital, cuja influência na formação de nosso 
povo a cada dia se faz mais ativa, impõe-se seja sua expansão sujeita ao controle dos legítimos 
representantes da sociedade, através de intermediação direta do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Favorável. A matéria deve ficar sob a jurisdição do Legislativo. 
 
   
   EMENDA:01107 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
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Texto:   
   Introduza-se no Substitutivo do Relator da Comissão da Organização dos Poderes e sistemas de  
Governo as seguintes alterações:  
I - Acrescente-se ao art. 5o. o seguinte item XII:  
"XII - autorizar ou vetar previamente  
empréstimos, acordos e obrigações externas, de  
qualquer natureza, de interesse da União, dos  
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  
II - Suprima-se o inciso IV do art. 10. 
Justificativa 
As convenções acordadas pela União, por estados membros, pelo Distrito Federal ou por municípios, 
com pessoas ou entidades estrangeiras, das quais resulte obrigações de qualquer natureza, 
constituem, em última instância, vinculo potencialmente gravoso para todo cidadão nacional pois, em 
situação de iliquidez crítica do mutuário faz-se necessária a interveniência do Tesouro Nacional junto 
aos credores.  
O exame dos acordos externos de qualquer natureza deve constituir competência do Congresso 
Nacional, não somente pela relevância da matéria, mas principalmente pela necessidade de sua 
convalidação política e de seu controle por todo o Legislativo.  
Parecer:   
   Contrário. O dispositivo sugerido já consta como atribuição do Senado. 
 
   
   EMENDA:01108 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao item VIII do art. 5o. do Substitutivo do Relator da Comissão da Organização  
dos Poderes e sistemas de Governo a seguinte redação:  
"Art. 5o. ..................................  
..................................................  
VIII - julgar anualmente as contas do  
Primeiro-Ministro relativas à administração direta  
e indireta da União, autarquias, empresas de  
economia mista, empresas públicas e fundações, bem  
como apreciar os relatórios sobre a execução dos  
planos de Governo." 
Justificativa 
Com essa emenda, pretendemos deixar clara a responsabilidade do Primeiro Ministro quanto ao 
orçamento das autarquias empresas de economia mista, empresas públicas, fundações e 
administração indireta da União. 
Parecer:   
   Contrário. O dispositivo emendado já é suficientemente claro. 
 
   
   EMENDA:01145 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se, no texto do art. 5o., um  
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inciso com a redação seguinte:  
"disciplinar a concessão de canais de televisão." 
Justificativa 
A televisão adquiriu enorme importância no mundo moderno. Ela é um poder. Por isso mesmo, o uso 
precisa ser bem disciplinado. Não se justifica que canais sejam concedidos pelo Executivo com toda 
facilidade e sem critérios definidos.  
Parecer:   
   Prejudicada, pela aprovação da emenda 3s1028-0. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00135 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Suprima-se a letra "b" do inciso XVI do art. 99. 
Justificativa 
São amplas as competências do Congresso Nacional. 
Atribuir-lhe a aprovação prévia para a concessão de linhas comerciais de transporte marítimo, fluvial, 
de transporte interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias federais e de transporte aéreo, 
vem retirar de órgãos como o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem a sua principal 
competência que nada mais e do que a concessão e fiscalização dos serviços a ele subordinados. 
Transferindo a competência desses órgãos para o Congresso Nacional, este dificilmente terá 
possibilidade de avaliar a correta e real necessidade de ser ou não implantado determina dos 
serviços em determinado local do País. Tal providência gerará forte tráfego de influência em 
detrimento do povo. 
 
   
   EMENDA:00214 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 99  
Acrescente-se ao artigo 99, o seguinte inciso:  
Art. 99 ........................ 
Inciso - aprovar a indicação do Primeiro-  
Ministro e dos Ministros de Estado feitas pelo  
Presidente da República. 
Justificativa 
A ação parlamentar se faz sentir pelo Congresso Nacional. 
 
   
   EMENDA:00215 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 99, inciso I  
Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 107  
Suprime-se o inciso I do artigo 99, e  
acrescente-se ao art. 107 o seguinte inciso:  
Inciso - resolver, definitivamente, sobre  
tratados, convenções, acordos e atos  
internacionais celebrados pelo Presidente da  
República, bem como todos os demais instrumentos  
que vinculem o País externamente a qualquer  
título, ainda que complementares ou  
regulamentadores de outros já ratificados. 
Justificativa 
A intensidade é o crescente vulto que assume as questões externas, seja de ordem política, 
econômica, militar ou social, estão a demandar a agilização dos mecanismos relativos ao exame e 
decisão sobre os atos de qualquer natureza, firmados pelo Presidente da República, vinculando o 
País na ordem internacional. 
O Senado Federal é tradicionalmente competente para apreciar a indicação dos nomes para o 
exercício das Chefias de Missões Diplomáticas de caráter permanente. Na qualidade de órgão 
representativo dos Estados-membros, cabe-lhe, com exclusividade , opinar sobre tão relevante 
assunto de interesse da política externa. Entendemos que, a exemplo do que ocorre em outros 
estados federados, à Câmara Alta deve ser atribuída, privativa e exclusivamente, a missão de opinar, 
em definitivo, sobre os compromissos externos consubstanciados em tratados, convenções ou atos 
de qualquer espécie.  
A inovação ora apresentada tem o mérito, além de introduzir maior flexibilidade a rapidez no 
processamento das Mensagens Presidenciais envolvendo no trato da política externa que 
inevitavelmente adviria todas as vezes que a Câmara dos Deputados fosse dissolvida na forma do 
Parlamentarismo proposto. 
 
 
EMENDA:00285   REJEITADA 
   Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
      RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto: 
         Emenda Supressiva ao anteprojeto do Relator 
                Suprima-se o conteúdo do art. 436. 
Justificativa 
É ociosa a menção da competência do Congresso Nacional para legislar sobre as garantias e direitos 
dos índios (art. 436), quando dispõe o art. 49,XIX, l ser de competência da União legislar 
sobre o assunto, complementando o art. 98, caput, que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção 
do Presidente da República,  legislar sobre todas as matérias de competência da União. 
Parecer: 
       A Emenda postula a supressão do artigo 436, com base no fato de o artigo 49, inciso XIX, alínea 
1) definir como competência da União legislar sobre direitos dos índios, e o artigo 98 estabelecer que 
cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, legislar sobre todas as 
matérias de competência da União. 
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      Fez-se, entretanto, transposição do dispositivo constante do artigo 436 para o artigo 99, onde 
estão consignadas as competências exclusivas do Congresso Nacional, conforme preconizava o 
artigo originário. 
       Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00320 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÃO AO TEXTO DO  
ANTEPROJETO NO SEU ART. 99.  
Suprima-se a norma contida no inciso III do art. 99 
Justificativa 
Não vejo necessidade na previa licença do Congresso Nacional para que o Presidente da República 
possa ausentar-se do País, sem perda do cargo. Hoje em dia, vicemos situações maior comunicação 
entre os Chefes de Estado, daí resultando as viagens ao exterior. Pode até acontecer que oposições 
partidárias, à guisa de retaliações, impeçam a votação da licença. Com isso, quem ai perdendo e o 
próprio país.  
 
   
   EMENDA:00663 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso XIV do art. 99 e ao  
"caput" do art. 407.  
"Art. 99. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
............................................  
XIV - Conceder e renovar a concessão de  
emissoras de rádio e televisão;  
............................................  
Art. 407. Compete ao Congresso Nacional,  
ouvido o Conselho Nacional de Comunicação,  
outorgar concessões, permissões, autorizações de  
serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagens.  
Justificativa 
Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição texto votado e aprovado na Comissão de 
Organização dos Poderes e Sistema de Governo (art. 5º, XIV), fazendo adaptações necessárias. 
Parecer:   
   Pela rejeição, pelos fundamentos expostos na emenda de número cs04343-0 
 
   
   EMENDA:00834 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
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Texto:   
   Dê-se ao inciso VIII do artigo 99 a seguinte redação:  
"VIII - apreciar anualmente as contas do  
Presidente da República, bem como a execução dos  
Planos de Governo". 
Justificativa 
A emenda ora proposta resulta daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, motivo 
pelo qual as razões que as fundamentem são as mesmas expostas com relação às modificações 
destinadas ao citado Capítulo. 
Parecer:   
   Pela rejeição, pelas razões aduzidas na emenda no. cs00823-5. 
 
   
   EMENDA:00835 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III do artigo 99 a seguinte redação:  
"III - conceder autorização prévia para o  
Presidente da República ausentar-se do País". 
Justificativa 
A emenda ora proposta resulta daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, motivo 
pelo qual as razões que as fundamentem são as mesmas expostas com relação às modificações 
destinadas ao citado Capítulo. 
Parecer:   
   Pela rejeição, pelas razões aduzidas na emenda no. cs00823-5. 
 
   
   EMENDA:00837 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se, do inciso VII do citado artigo  
99, as expressões "e do Primeiro-Ministro". 
Justificativa 
A emenda ora proposta resulta daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, motivo 
pelo qual as razões que as fundamentem são as mesmas expostas com relação às modificações 
destinadas ao citado Capítulo. 
Parecer:   
   Pela rejeição, pelas razões aduzidas na emenda no. cs00823-5. 
 
   
   EMENDA:00907 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
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Texto:   
   Emenda supressiva  
Suprime-se a letra "b" do inciso XVI do art. 99. 
Justificativa 
São amplas as competências do Congresso Nacional.  
Atribuir-lhe a aprovação prévia para a concessão de linhas comerciais de transporte marítimo, fluvial, 
de transporte interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias federais e de transporte aéreo, 
vem retirar de órgãos como o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem a sua principal 
competência, que nada mais é do que a concessão e fiscalização dos serviços a ele subordinados.  
Transferindo a competência desses órgãos para o Congresso Nacional, este dificilmente terá 
possibilidade de avaliar a correta e real necessidade de ser ou não implantado determinados serviços 
em determinado local do País. Tal providencia gerará forte tráfego de influência em detrimento do 
povo. 
 
   
   EMENDA:01142 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
artigo emendado: 99.  
artigo suprimido: 436  
Aditar um inciso XVII, ao artigo emendado. 
Justificativa 
O aditamento proposto se justifica na necessidade de transposição do disposto no Art. 436 do 
Anteprojeto para o elenco próprio, onde estão definidas as competências do Congresso Nacional. A 
medida tem razão de ser na boa técnica legislativa.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda aditar um inciso de número XVII ao artigo 99, contendo a proposição do  
artigo 436.  
Desde que a matéria constante do artigo 436 dispõe sobre competência exclusiva do Congresso 
Nacional, concordamos ser de boa técnica legislativa estar seu texto, com as necessárias 
adequações de redação, incorporado ao elenco das competências definidas no artigo 99.  
Somos, pois, pela aprovação. 
O art. 436 estabelece que: “Compete exclusivamente ao Congresso Nacional  legislar sobre as 
garantias dos direitos dos índios.” 
 
   
   EMENDA:01143 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: 99, IV.  
Substituir a locução "do estado de sítio"  
por "o estado de sítio", constante do dispositivo emendado. 
Justificativa 
A proposta visa dar ao texto compatibilização léxico-gramatical. 
Parecer:   
   Trata-se de simples-correção redacional. De fato a expressão correta que deve constar do item IV 
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do art. 99 é "estado de sítio" e, não, "do estado de sítio".  
Pela aprovação da emenda. 
 
   
   EMENDA:01232 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: artigo 99.  
Leia-se o inciso XIV do artigo 99 da forma seguinte.  
Art. 99. ....................................  
XIV - referendar o ato do Presidente da  
República, concedendo, permitindo, autorizando ou  
renovando canais de rádio e televisão. 
Justificativa 
Supre a lacuna da iniciativa não prevista no dispositivo e amplia as hipóteses, pois, além da 
concessão, existem figuras da permissão e da autorização. 
 
 
   
   EMENDA:01311 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 99 do Anteprojeto de Constituição da  
Comissão de sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores. 
 
   
   EMENDA:01404 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a letra "b" do inciso XVI do art. 99. 
Justificativa 
São amplas as competências do Congresso Nacional. 
Atribuir-lhe a aprovação prévia para a concessão de linhas comerciais de transporte marítimo, fluvial, 
de transporte interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias e ferrovias federais e de 
transporte aéreo, vem retirar e de órgãos como o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens a 
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sua principal competência que nada mais é do que a concessão e fiscalização dos serviços a ele 
subordinados. 
Transferindo a competência desses Órgãos para o Congresso Nacional, este dificilmente terá 
possibilidade de avaliar a correta e real necessidade de ser ou não implantado determinados serviços 
em determinado local do país. Tal providencia gerará forte tráfego de influência em detrimento do 
povo. 
Parecer:   
   Pela rejeição. O mérito da matéria será alterado se adotada a modificação pretendida. 
 
   
   EMENDA:01538 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 99, XII  
O item XII do art. 99 
Justificativa 
A competência exclusiva atribuída ao Congresso Nacional parece exorbitante. Choca-se ela com a 
função jurisdicional e o controle que o Poder Judiciário exerce sobre os atos administrativos na 
grande lição do Ministro Seabra Fagundes. 
O exame da discrição do executivo em seu aspecto de legalidade pertence ao judiciário e não pode  
atribuir a outro órgão sob pena de contradição no texto constitucional com o princípio enumerado no 
art. 47 e seus §§ 1º e 2º. 
 
   
   EMENDA:01541 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Art. 99, XIV  
O item XIV do art. 99 do anteprojeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 99 ....................................  
XIV - referendar a concessão de emissores de rádio e televisão. 
Justificativa 
O dispositivo retira o caráter político da concessão na medida em que obriga o referendo do 
Congresso Nacional. 
Já a renovação deve ser mais facilitada não só por se tratar de concessionárias a prazo longo, como 
também, a simples habilitação para renovação pressupõe, por parte da Administração Pública o juízo 
de que o concessionário executou adequadamente, o serviço que lhe foi delegado. 
 
   
   EMENDA:01692 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução no. 01/87 C.S.).  
Dê-se ao inciso V do artigo 99, a seguinte redação:  
"V - aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de áreas de Estados ou Territórios,  
nos termos do art. 44, § 3o." 
Justificativa 
O Conselho de Ouvidores é órgão auxiliar da Câmara de Vereadores, como dessume dos itens I e II 
do § 1º do artigo 64. Todavia, para que a vinculação com o Poder Legislativo Municipal se torne ainda 
mais explicita, sugere-se que sejam seus membros eleitos pela própria Câmara de Vereadores. 
Desse modo, exercerão em harmonia com ela suas importantes funções de controle subsidiário e 
auxiliar, ficando afastadas, portanto, quaisquer possibilidades de superposição ou ingerência. 
Por outro lado, não seria conveniente conferir ao Presidente do Conselho de Ouvidores legitimamente 
processual para representar, perante o Poder Judiciário, sobre qualquer abuso de autoridade, desvio 
de poder ou má aplicação de recursos públicos. Essas atribuições são próprias do Ministério Público. 
Ao Conselho de Ouvidores caberia, em tais caos, simplesmente comunicar-lhe os fatos apurados. E o 
que se propõe.  
 
   
   EMENDA:01739 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 99 do Anteprojeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da providencia na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores. 
 
   
   EMENDA:01797 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 99 do Anteprojeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores. 
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   EMENDA:02059 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 99, Inciso XV  
Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do Anteprojeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridades social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores.  
 
   
   EMENDA:02106 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título V, Cap. I, Seção II, As  
atribuições do Congresso Nacional, art. 99, inciso  
II a seguinte emenda:  
Autorizar o Presidente da República a declarar  
guerra e celebrar a paz, mas não permitindo que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente. 
Justificativa 
Mesmo em época de guerra cabe única e exclusivamente a guarda do Território Brasileiro pelas 
nossas Forças Armadas. 
 
   
   EMENDA:02164 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: art. 99.  
Dê-se ao art. 99 ao Anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 99 - É de atribuição exclusiva do Congresso Nacional: 
Justificativa 
Pretende-se a substituição da palavra "competência" pelo vocábulo "atribuição". Num sentido amplo, 
atribuição e competência se confundem. Todavia, competência tem um significado específico para o 
Direito: é o âmbito da jurisdição fixado pela lei. 
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Nossa sugestão ao ilustre relator é no sentido de que se proceda a adequação terminológica do texto 
constitucional em elaboração. 
 
   
   EMENDA:02338 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: letra "a", inciso XVI, do art. 99.  
Redija-se assim, a letra "a", do inciso XVI  
do art. 99 do Anteprojeto:  
Art. 99 - ..................................  
XVI - ......................................  
a) a realização de obras e serviços de valor  
superior a cinco por cento do Orçamento Federal. 
Justificativa 
Determina a presenta proposição seja incluída entre as atribuições privativas do Congresso Nacional 
a aprovação prévia da realização de obras e serviços públicos cujo valor ultrapasse a cinco por cento 
do Orçamento Federal. Com a redação proposta, define-se a obra de grande porte prevista no 
Anteprojeto. 
Inspirou-se na formulação desta emenda, a obstinação do Ministério dos Transportes em realizar, a 
qualquer preço e urgentemente, a despeito da grave crise econômica que assoberba, notoriamente, o 
País, a famigerada ferrovia Norte-Sul, de custo elevadíssimo, estimado que foi em dois e meio 
bilhões de dólares, equivalentes a mais de oitenta bilhões de cruzados, ou seja, mais de treze por 
cento do Orçamento de Despesa para o exercício financeiro de 1987, fixado pela lei Nº 7544, de 3 de 
dezembro de 11986, em 591 bilhões de cruzados. 
Ora, Comprometimento tão significativo de recursos orçamentários, notadamente uma fase de 
extremas dificuldades financeiras, só deveria ser admitido após prévia manifestação do Congresso 
Nacional o que, por certo, contribuiria para maior segurança do investimento e escolha do momento 
oportuno para sua efetivação, como convém ao interesse público. 
 
   
   EMENDA:02357 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 99 do Anteprojeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores.  
 
   
   EMENDA:02497 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Suprima-se a letra "b" do inciso XVI, do art. 99. 
Justificativa 
São amplas as competências do Congresso Nacional. 
Atribuir-lhe a aprovação prévia para a concessão de linhas comerciais de transporte marítimo, fluvial, 
de transporte interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias federais e de transporte aéreo, 
vem retirar de órgãos como o Departamento Nacional de Estradas de Rodagens a sua principal 
competência que nada mais é do que a concessão e fiscalização dos serviços a ele subordinados. 
Transferindo a competência desses órgãos para o Congresso Nacional, este dificilmente terá 
possiblidade de avaliar a correta e real necessidade de ser ou não implantado determinados serviços 
em determinado local do País. Providencia gera forte tráfego de influência em detrimento do povo.  
 
  
   EMENDA:02771 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 99, Inciso XV.  
Suprima-se do artigo 99, o inciso XV. 
Justificativa 
O Dispositivo já está atendido pelo Inciso IX. 
 
   
   EMENDA:02774 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo: Artigo 99, incisos XVIII, XIX e XX.  
Suprimam-se os incisos XVIII, XIX e XX do artigo 99. 
Justificativa 
A inclusão desses incisos cria um conflito de competência com o Senado Federal, conforme o 
disposto no Artigo 107, incisos V e VI. 
 
  
   EMENDA:02775 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Dispositivo Emendado: Artigo 99, Inciso XIII.  
Suprima-se do artigo 99, o Inciso XIII, renumerando-se os seguinte. 
Justificativa 
Trata-se de interferência indevida do Congresso Nacional sobre o cada vez mais importante 
segmento da atividade pública, que é o processamento de dados. Lembre-se que o inciso IX já prevê 
a fiscalização e controle e o próprio sistema parlamentarista enseja maior participação do Legislativo 
no governo. 
 
   
   EMENDA:03174 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "b" do inciso XVI do art. 99. 
Justificativa 
São amplas as competências  do Congresso Nacional. 
Atribuir-lhe a aprovação prévia para a concessão de linhas comerciais de transporte marítimo, fluvial, 
de transporte interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias federais e de transporte aéreo, 
vem retirar de órgãos como o Departamento Nacional de Estradas de Rodagens a sua principal 
competência que nada mais é do que a concessão e fiscalização dos serviços a ele subordinados. 
Transferindo a competência desses órgãos para o Congresso Nacional, este dificilmente terá 
possibilidade de avaliar a correta e real necessidade de ser ou não implantado determinados serviços 
em determinado local do País. Tal providência gerará forte tráfego de influência em detrimento do 
povo.  
 
   
   EMENDA:03434 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   O inciso VII do artigo 19 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 99 - ..................................  
VII - fixar a remuneração:  
a) em valor igual, do Presidente da  
República, Primeiro-Ministro, Presidente do  
Supremo Tribunal Federal, Presidente da Câmara dos  
Deputados e Presidente do Senado;  
b) em valor igual, do Ministro da Fazenda,  
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Presidente  
de Tribunal Superior, Senador e Deputado;  
c) de Ministro de Tribunal Superior. 
Justificativa 
A presente Emenda visa, precipuamente, a: 

a) Estabelecer os valores relativos à remuneração das altas autoridades do País, em três 
grandes níveis, compatíveis com sua importância no cenário da vida administrativa, política e 
jurídica nacional; 

b) Igualar, em cada nível, a remuneração das autoridades, de modo a não haver discrepância e 
privilégios. 
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 Competindo ao Poder Legislativo a fixação desses valores, fica estabelecido um rígido 
controle por parte da  sociedade por sobre a destinação do dinheiro do contribuinte, pelo 
menos no que diz respeito ao atendimento  salarial. 

   
   EMENDA:03727 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Artigo Emendado: 99  
Dê-se a seguinte redação ao inciso XIV do art. 99 do Anteprojeto:  
"Art. 99. ..................................  
XIV - Conceder e renovar a concessão de emissoras de rádio e televisão;" 
Justificativa 
A Emenda visa a restabelecer a redação constante do art. 5º, inciso XIV, do Anteprojeto da Comissão 
da Organização dos Poderes, tendo em vista que o Anteprojeto da Comissão de Sistematização 
alterou, profundamente, o conteúdo e o sentido da norma aprovada na Comissão Temática de que se 
originou. 
Parecer:   
   Pela rejeição, pelos fundamentos expostos na emenda de número cs04343-0. 
 
   
   EMENDA:03772 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   TÍTULO V  
CAP. I  
SEÇÃO II  
Acrescente-se ao art. 99.  
"XVII - Conceder anistia" 
Justificativa 
A experiência revela que a intervenção do Executivo no processo de concessão de anistia dificulta a 
medida pacificadora. A competência dela deve ser exclusiva do Congresso Nacional. 
Ajusta-se o Anteprojeto à ideia ampla de prestigiar o Legislativo 
 
   
   EMENDA:03804 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados arts. 99 e 241 e seus parágrafos  
Suprimam-se do anteprojeto:  
a) art. 99, inciso IV, suprima-se a expressão estado de defesa  
b) Art. 241 e seus parágrafos 
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Justificativa 
Desnecessária a implantação do estado de defesa no texto constitucional, uma vez que d estado de 
sítio e demais instrumentos jurídicos de proteção do Estado atendem às necessidades, cobrindo o 
espectro de garantias ao funciona 
mento do poder público. No essencial, a verdadeira proteção do Estado consiste na consolidação do 
processo democrático, sendo todos esses mecanismos acessórios e circunstanciais. 
 
 
   EMENDA:04223 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XV do art. 99 do Anteprojeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 99 - ..................................  
XV - acompanhar a fiscalizar a atividade de  
Governo em matéria de política monetária,  
financeira e cambial, bem como de seguridade  
social e de previdência.  
............................................ 
Justificativa 
Dada a relevância da seguridade social e da previdência no contexto da econômica nacional e 
particularmente nos direitos individuais, não há como se prescindir do acompanhamento e da 
fiscalização da atividade do Governo, pelo Congresso Nacional, no que concerne a matérias de tal 
envergadura. 
Trata-se, assim, de compatibilizar o dispositivo emendado com o disposto no art. 98, inciso XVI, nos 
artigos 339 a 348 e nos artigos 361 a 367. 
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.  
 
 
EMENDA:04627 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
[...] 
SEÇÃO IV 
Das Atribuições do Poder Legislativo  
Art. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção  
do Presidente da República, dispor sobre todas as  
matérias de competência da União:  
Parágrafo único. As matérias, que não se  
incluam no domínio normativo da lei, estão  
sujeitas à disciplina regulamentar autônoma do  
Presidente da República.  
SEÇÃO V 
Do Congresso Nacional  
Art. É competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - resolver definitivamente sobre os  
tratados, convenções e atos internacionais, ou  
qualquer de suas alterações, celebrados pelo  
Presidente da República;  
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II - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra e a fazer a paz; a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente, nos  
casos previstos em complementar;  
III - retificar, pelo voto de dois terços de  
seus membros, a pedido do Presidente da República,  
lei federal cuja inconstitucionalidade tenha sido  
declarada pelo Poder Judiciário, e que, a juízo do  
Chefe do Executivo, seja considerada essencial ao  
bem-estar do povo e à promoção ou defesa do  
interesse nacional, caso em que ficará sem efeito  
a decisão judicial;  
IV - aprovar ou suspender a intervenção  
federal ou o estado de defesa;  
V - aprovar a incorporação ou desmembramento  
de áreas de Estados ou de Territórios;  
VI - mudar temporariamente a sua sede;  
VII - fixar, para viger na Legislatura  
seguinte, os subsídios do Presidente da República  
e os do Primeiro-Ministro;  
VIII - deliberar sobre decretos-leis  
expedidos pelo Presidente da República;  
IX - elaborar o Estatuto dos Congressistas,  
previsto no artigo.  
Parágrafo único. Os tratados, convenções ou  
atos internacionais, uma vez incorporados ao  
direito positivo interno, possuem igual autoridade  
e situam-se no mesmo plano de validade e de  
eficácia das leis internas, regulando-se eventual  
conflito pelos princípios do direito intertemporal  
ou pelo que dispuser a ordem jurídica nacional.  
[...] 
Retirada pelo autor. 
Justificativa 
O texto ora proposto tem por objetivo principal definir o regime de governo e disciplinar o exercício 
das atribuições institucionais inerentes aos órgãos depositários das funções soberanas de Estado. 
REGIME DE GOVERNO: O NEO-PRESIDENCIALISMO OU O PODER PLURALIZADO 
O regime presidencial tem sido, ao longo de nossa história republicana, uma das instituições 
características do sistema constitucional brasileiro. 
Com a proclamação da República, em 1889, inaugurou-se, na prática das instituições brasileiras, a 
observância do modelo presidencial, sob cuja égide passou a estruturar-se o Estado. 
A crescente expansão dos poderes deferidos ao Presidente da República acentuou-se, 
progressivamente, a cada momento, até atingir, no ordenamento vigente, uma situação de quase 
absoluto desequilíbrio entre os Poderes do Estado, com a consequente degradação institucional do 
Legislativo e do Judiciário. 
O perfil autoritário da Carta Constitucional em vigor refletiu-se na centralização orgânica do Poder, a 
evidenciar a inquestionável supremacia do Executivo em face dos demais órgãos da soberania 
nacional. 
No presente momento histórico, em que se registra a inflexão do processo autoritário de Governo, 
torna-se imperioso parificar o Executivo aos Poderes Legislativos e Judiciário, restabelecendo a 
fórmula clássica, divisada por Locke, Montesquieu e Benjamin Constant, de conter o poder pelo 
próprio poder, num sistema de harmonia institucional, de freios e contrapesos, que permitia, na 
prática do Estado, o controle reciproco entre os poderes da República. 
A proposta, ora submetida à deliberação dos Senhores Constituintes, visa a tornar explicita a 
conformação triangular do poder, nela divisando, de um lado, o conjunto da cidadania (eleitorado), 
cuja vontade atua como fator de legitimação das instituições do Estado, e, de outro, o Legislativo e o 
Governo que detêm o poder por delegação popular. 
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A presença inafastável dessa tríade no processo governamental, tal como vem este disciplinado no 
texto proposto, assegura permanente e recíproco controle entre os detentores do poder, 
neutralizando, desse modo, o absolutismo estatal, personificado no Leviathan, tão incompatível com o 
regime democrático das liberdades públicas. 
A proposta substitutiva que ora apresento não institui um regime parlamentar de governo e nem 
confere ao Poder Executivo uma estrutura dualista, que compartilhe as atribuições inerentes à Chefia 
de Estado e à Chefia de Governo entre o Presidente da República e o Primeiro Ministro. 
O texto preconiza um Executivo monocrático, em que as funções de Estado e de Governo acham-se 
concentradas no Presidente da República, que as exercerá com o auxílio de Conselho de Ministros. 
Para obstar, no entanto, o controle hegemônico do processo de governo, pelo Presidente da 
República, a proposta limita-lhe a ação política, na esfera de condução dos negócios da 
Administração Federal, cuja chefia incumbirá ao Primeiro Ministro, auxiliado pelo Conselho de 
Ministros, cujas resoluções serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Mais 
ainda: os atos do Presidente da República, que versarem questão resolvida pelo Conselho de 
Ministros, deverão ser referendados, como condição de sua validade e eficácia, pelo Primeiro Ministro 
e pelo Ministro competente. 
Nota-se, aí, a instituição, na própria esfera do Poder Executivo, de um sistema de controle horizontal 
intraorgânico, suficientemente apto a inibir o absolutismo da vontade presidencial. 
A sujeição do Presidente da República ao princípio da colegialidade constituirá a mais eficiente 
garantia de participação democrática do colégio ministerial no processo decisório de governo. 
O princípio da colegialidade refletirá, de modo inequívoco, a primazia da vontade majoritária, a única 
que pode e deve prevalecer nos órgãos coletivos. A vontade da maioria dos Ministros de Estado 
passará a revestir-se de uma relevância juridicamente mais intensa. 
O governo, portanto, passa a ser, na organização constitucional brasileira, o espaço político-
administrativo do poder pluralizado. 
O colégio ministerial deixa de constituir mero corpo de auxiliares diretos do Presidente da República. 
Os Ministros de Estado, nos termos deste Substitutivo, “ganham espaço, autonomia e multiplicam-se 
os senhores de soluções” (v. HINDEMBURGO PEREIRA DINIZ, “A Monarquia Presidencial”, p.126, 
1984, Ed. Nova Fronteira). 
A análise do texto que ora submeto à Assembleia Nacional Constituinte permite vislumbrar que, nele, 
se contém clara reação à estrutura de poder singular na esfera do Executivo. 
E é neste ponto, precisamente, que reside um dos aspectos mais importantes da proposta inclusa, 
que institucionaliza mecanismos específicos de contenção do poder presidencial, ensejando tanto ao 
Conselho de Ministros como ao Congresso Nacional uma decisiva participação no processo de 
governo. 
Os procedimentos de fiscalização estabelecidos neste Substitutivo, disciplinadores das relações 
intraôrganicas na esfera do Executivo (Presidência da República/Conselho de Ministros) e daquelas 
que se processam no plano interorgânico, entre o Executivo e o Legislativo, respondem à 
necessidade de solucionar, no domínio da Constituição e sob o império das regras que dela emanam, 
qualquer possível conflito institucional pelo controle do poder. 
A RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Este Substitutivo, de outro lado, consubstancia normação pertinente à responsabilidade do Chefe do 
Executivo. 
Um dos aspectos centrais do regime presidencial de governo é a definição da responsabilidade do 
Presidente da República. 
Esta proposta encerra a disciplina normativa do tema referido, explicitando a dupla responsabilidade 
do Chefe do Poder Executivo da União, quer no plano político-administrativo, quer na esfera penal 
comum. 
O texto projetado identifica os valores políticos, éticos e jurídicos que a ordem constitucional deseja 
ver preservados. 
E define, ainda, a ordem procedimental a ser observada no processamento de denúncias formuladas 
contra o Presidente da República, que terá, como hoje ocorre, o Senado Federal e o Supremo 
Tribunal Federal como os seus juízes naturais nos crimes de responsabilidade e nos ilícitos penais 
comuns, respectivamente. 
A proposta mantém o procedimento escalonado, que se dicotomiza em fases sucessivas, 
abrangentes do judicium accusations (Câmara dos Deputados) e do judicium causae (Senado 
Federal, nas infrações político-administrativas, e Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais). 
Dentre os pontos inovadores, há um que merece atenção. 
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Trata-se de regra que confere inviolabilidade ao Presidente da República, que não poderá sofrer, nos 
ilícitos penais, qualquer tipo de prisão enquanto não sobreviver, em caráter definitivo, sentença penal 
condenatória. 
PERFIL DO MODELO NEO-PRESIDENCIAL 
O texto ora apresentado à consideração dos Senhores Constituintes, fiel à tradição republicana 
brasileira, concentra, no Presidente da República, a dupla condição de que ele, hoje, está investido: a 
de Chefe de Estado e a de Chefe de Governo. 
A nova disciplina constitucional do Poder Executivo, subjacente um novo modelo presidencial, 
pretende institucionalizar um regime de governo, em que as atribuições executivas, na esfera dos 
negócios pertinentes à Administração Pública, se apresentem funcionalmente repartidas entre o 
Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros. 
O perfil deste modelo neo-presidencial assenta-se, fundamentalmente, nos seguintes pontos: 

(1) Unidade de Chefia (Estado e Governo) na pessoa do Presidente da República; 
(2) Investidura no ofício presidencial por sufrágio universal e voto popular, direto e secreto; 
(3) Mandato do Presidente da República limitado a um quinquênio, vedada a possibilidade de 

recondução para o período imediato subsequente; 
(4) Extinção da figura do Vice-Presidente da República; 
(5) Eleição indireta do Presidente da República, pelo Congresso Nacional, na hipótese singular 

de vacância de seu cargo nos dois últimos anos de seu mandato; 
(6) Possibilidade de consultas plebiscitárias, por iniciativa presidencial, vinculando-se, o Chefe do 

Executivo e os demais poderes da República, aos resultados proclamados; 
(7) “recall” de decisões judiciais, mediante proposta do Presidente da República ao Poder 

Legislativo, que, ratificando por dois terços dos votos dos membros que o compõem, poderá 
tornar insubsistente decisão do STF, declaratório de inconstitucionalidade de lei federal, 
reputada de grande interesse social; 

(8) Instituição do Conselho de Ministros, a ser constituído, obrigatoriamente, no mínimo, de um 
terço de congressistas; 

(9) Direção do Conselho de Ministros pelo Primeiro-Ministro, que será nomeado pelo Presidente 
da República dentre os cidadãos que preencham os requisitos para investidura no cargo de 
deputado federal. 

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

(11)  Na composição do Conselho de Ministros, o Presidente da República deverá observar os 
resultados das eleições gerais para o Congresso Nacional; 

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

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

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

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

(16)  Convocação de eleições extraordinárias, na hipótese do item precedente, reiniciando-se em 
consequência, e após constituída a Câmara dos Deputados, uma nova legislatura (período 
quadrienal); 
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(17)  Previsão dos crimes de responsabilidade (infrações político-administrativas) do Presidente 
da República. 

O PODER LEGISLATIVO: A NECESSIDADE DO SEU FORTALECIMENTO 

A necessidade de impor limitações jurídicas ao exercício do poder estatal e a exigência de preservar, 
em benefício da pessoa, o regime das liberdades públicas situam-se na gênese do processo de 
organização democrática e constitucional do Estado. 
O constitucionalismo, como processo e como movimento, projetando-se numa dimensão político-
administrativo, tornou-se responsável, a partir  de século XVIII, pela instauração de uma ordem 
normativa, destinada a conter a onipotência do Estado. 
O controle do poder político, segundo adverte LOEWENSTEIN, representa a matéria central de 
qualquer teoria da Constituição. 
A liberdade dos destinatários do poder, numa comunidade estatal concreta, decorre, 
necessariamente, da eficácia do sistema nela instituído, que estabeleça mecanismos de vigilância 
sobre o processo de governo. 
A divisão do poder constitui princípio fundamental de limitação da autoridade estatal. Nela reside a 
garantia mesma de respeito e proteção às liberdades públicas. 
Não foi por outra razão que a Carta Imperial brasileira, de 1.824, assinalou que a divisão dos Poderes 
Políticos constituía o “princípio conservados dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio de 
fazer efetivas as garantias, que a Constituição oferece” (v. art.9º). 
Mais expressiva, ainda, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela 
Assembleia Nacional Francesa, em 1.789, pois enfatizava que não teria Constituição a Sociedade, na 
qual a garantia dos direitos não estivesse assegurada, e nem a separação de poderes determinada 
(v. art.16). 
O sentido democrático que deve inspirar o processo de consolidação de nossas instituições repele 
qualquer sistema que gere a concentração de poderes. 
Daí a necessidade, na esfera da divisão funcional do poder, de estabelecer um regramento 
constitucional que confira independência ao Poder Legislativo e permita aos membros nele investidos 
a vigilância sobre o exercício dos demais poderes da República. 
O Poder Legislativo constitui, em essência, o instrumento fundamental do governo representativo. 
É nele que se realiza, em plenitude, o princípio reitor do Estado democrático, cujo poder deriva do 
justo consentimento dos governadores. 
Assim, é imperioso dotar o Poder Legislativo, no Estado brasileiro, de estrutura, garantias e 
mecanismos que o viabilizem a cumprir as três missões fundamentais para as quais foi instituído: 
legislar, representar e fiscalizar. 
Esta proposta objetiva dar concreção efetivas às preocupações que visam a tornar o Legislativo um 
poder verdadeiramente autêntico. 
A emenda consagra na organização do Poder Legislativo, o bicameralismo, sistema que tem sido 
tradicional entre nós, desde a Carta Imperial de 1824. 
O processo de formação dos atos revestidos de eficácia constitucional e legal vem disciplinado de 
modo significativamente inovador. 
Ao disciplinar o exercício do poder de reforma, este Substitutivo distingue entre revisão e emenda, 
para efeito de alteração da Carta Política. 
A revisão limitar-se-á às normas materialmente constitucionais, vale dizer, aos preceitos que dispõem 
sobre a estrutura do Estado, a organização do poder, a discriminação das competências estatais e a 
proclamação das liberdade públicas. 
O exercício do poder de reforma, mediante revisão, dar-se-á em procedimento complexo, de rito 
especial, corporificando-se, as alterações dele resultantes, em Ato Constitucional. 
Registre-se que o texto, no que pertine à revisão constitucional, defere legitimidade ativa às 
Assembleias Legislativas dos Estados-membros, nisso estabelecendo uma prática republicana só 
interrompida pelas Cartas de 1937 e de 1969. 
A reforma, mediante emenda, observará rito procedimental menos complexo, embora objetivamente 
mais difícil do que aquele peculiar ao processo de formação das normas meramente legais. 
Estipulou-se, na realidade, uma gradação, para efeito de reforma, no coeficiente de rigidez das 
normas constitucionais, que em função de seu conteúdo, submeter-se-ão a procedimentos 
diversificados de alteração. 
A proposta, enfim, representa um processo significativo no sentido de restabelecer, em toda a 
plenitude, a competência da instituição parlamentar. 
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O CONSELHO DA REPÚBLICA 
A atual Emenda, embora mantenha o Conselho da República, preconizado no texto oferecido pelo 
ilustre Deputado Bernardo Cabral, desenha-se um outro perfil e o investe de funções institucionais 
que o fazem superpor-se à dimensão na qual se acham estruturados os Poderes do Estado. 
Esta proposta visa a institucionalizar, em sede constitucional, o Conselho da República, órgão 
incumbido de coordenar as relações institucionais entre os Poderes do Estado e de velar pela 
harmonia e independência dos órgãos da soberania nacional. 
Sem vínculos formais, que o situem na esfera de qualquer dos Poderes, o Conselho da República 
compõe-se, dentre outros membros, dos Chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário. 
As magnas prerrogativas do Conselho da República investem-no na competência de velar pela 
harmonia, separação e independência dos Poderes da União, e pela intangibilidade do princípio da 
federação. 
Note-se que o Conselho da República acha-se, de certo modo, pelo que nesta proposta se contém, 
investido de virtual poder moderador, cumprindo-lhe exercer, na definição de PIMENTA BUENO, “a 
suprema inspeção da nação”. 
O Conselho da República, enquanto depositário dessa suprema prerrogativa, converter-se-á no 
arbitro constitucional dos conflitos entre os Poderes Políticos, velando, incessantemente, para que se 
lhes preserve a independência, o equilíbrio e a harmonia. 
 
   
   EMENDA:04330 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
- O inciso IV do artigo 99 do anteprojeto do Relator deve ter a seguinte redação:  
Art. 99 - ..........................................  
IV - autorizar a decretação ou suspensão do  
estado de defesa, do estado de sítio e a  
intervenção federal. 
Justificativa 
O anteprojeto aprovado pela Comissão de Organização dos Poderes, no seu artigo 5º, inciso IV, 
atribui ao Congresso Nacional os poderes para autorizar a decretação do Estado de Sítio e 
intervenção Federal, e não a aprovação como consta do anteprojeto do Relator.  
A autorização pressupõe a manifestação prévia do Congresso sobre os atos, enquanto que 
aprovação pode se dar posteriormente a decretação pela sua ratificação ou homologação. 
 
   
   EMENDA:04342 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- incluir no artigo 99 do anteprojeto do Relator o seguinte inciso:  
Art. 99 - ................................  
XVIII - escolher 2/3 dos Membros do Tribunal de Contas da União. 
Justificativa 
A emenda visa explicitar a competência do Congresso Nacional, reconhecida pelo art. 144, II do 
anteprojeto, na escolha de 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. 
Parecer:   
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   Pela aprovação.  
A emenda insere, na competência exclusiva do Congresso Nacional atribuição já prevista no item II 
do art. 144 do Anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:04343 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
- o inciso XIV do artigo 99 do anteprojeto do  
Relator deve ter a seguinte redação:  
XIV - conceder e renovar a concessão de  
emissoras de rádio e televisão. 
Justificativa 
O anteprojeto alterou profundamente a disposição originária aprovada pela Comissão de Organização 
dos Poderes, pela qual, a concessão e renovação das concessões de rádio e televisão será de 
competência exclusiva do Congresso Nacional.  
Com a redação dada, essa competência passa a ser meramente homologatória, diversa portanto da 
deliberação da Comissão. 
Como a Comissão de Sistematização, por força do disposto no Regimento Interno da Assembleia 
Nacional Constituinte não pode alterar o mérito atual dos dispositivos aprovados pelas comissões 
temáticas, a redação atual deste inciso deve ser alterada, mantendo-se a redação original, aprovada 
pela Comissão de Organização dos Poderes. 
Parecer:   
   A emenda pretende restabelecer disposição constante do Anteprojeto da Comissão III. O Relator, 
na redação dada ao item XIV do art. 99 do Anteprojeto no exercício das atribuições que lhe confere o 
parágrafo 4o. do art. 14 do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte, optou pela proposta 
dos artigos 13 e 43 dos dois Substitutivos que lhe foram encaminhados pelo Presidente da Comissão 
VIII e que atribuem ao Congresso Nacional competência para referendar a concessão de emissoras 
de rádio e televisão e sua renovação, cabendo ao Presidente da República a respectiva outorga.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:04344 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- incluir no artigo 99 do anteprojeto o  
inciso XVII, com a seguinte redação:  
Art. 99 - ..............................  
XVII - eleger e destituir o Defensor do Povo  
nos termos desta Constituição. 
Justificativa 
Os artigos 151 a 154 do presente anteprojeto disciplinam o instituto constitucional da Defensoria do 
Povo. 
A presente Emenda visa tornar explicita, na competência exclusiva do Congresso Nacional, o poder 
para eleger e destituir o Defensor do Povo, como o faz com relação as demais atribuições do 
Congresso Nacional. 
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   EMENDA:04345 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- acrescentar ao inciso II, do art. 99 do anteprojeto do Relator a seguinte expressão:  
"II...... sempre sob o comando de autoridades brasileiras; 
Justificativa 
A emenda visa complementar o dispositivo e compatibilizá-lo com o disposto no art. 162, inciso XXVI 
do presente anteprojeto.  
 
   
   EMENDA:04426 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: Art. 99, inciso XIV  
O inciso XIV, do art. 99 do anteprojeto,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 99. ..................................  
XIV - conceder e renovar a concessão de  
emissoras de rádio e televisão. 
Justificativa 
A Emenda restaura o texto do inciso XIV, do art. 5º, da redação final do anteprojeto da Comissão da 
Organização dos Poderes e Sistema de Governo, alterada, substancialmente, no anteprojeto de 
Constituição, em desacordo com o § 1º do art. 19 do Regimento Interno da Assembleia Nacional 
Constituinte.  
Parecer:   
   Pela rejeição, pelos fundamentos expostos na emenda de número cs04343-0. 
 
   
   EMENDA:04484 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XI do art. 99 a seguinte redação:  
"XI - regulamentar as leis, em caso de  
omissão do Executivo'. 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Trata-se de emenda de redação. 
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   EMENDA:04494 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao inciso IX do art. 99 a seguinte redação:  
"IX - Fiscalizar e controlar, conjuntamente  
ou por qualquer das Casas, os atos do Executivo,  
inclusive os da administração indireta." 
Justificativa 
A locução “através de” é errada. 
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Emenda de redação. "Por qualquer das Casas" é expressão que melhor se adequa ao enunciado do 
dispositivo. 
 
   
   EMENDA:04500 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao inciso II do art. 99 a seguinte redação:  
"II - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra, a celebrar a paz e a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente". 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Correção de redação. Apropriada é a substituição do conectivo "e" após vocábulo "guerra", por 
vírgula. 
 
   
   EMENDA:04573 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 99 - ..................................  
XVI - Aprovar previamente a:  
a) ..........................................  
b) "concessão de linhas comerciais de  
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transporte aéreo e marítimo, vedado o monopólio  
exercido por empresas particulares". 
Justificativa 
Parece exagerado remeter ao Congresso urna carga de atribuições de amplitude tão grande, como a 
de aprovar previamente as concessões de linhas de transporte fluvial e de transporte rodoviário 
interestadual de passageiros. 
É enorme o número dessas linhas e, sem dúvida, urna tal atividade há de ser desempenhada, com 
muito maior proficiência, pelo Poder Executivo, dotado que é de instrumentos próprios a urna tal 
atribuição, nitidamente administrativa. 
Além disso, deve-se deixar em aberto a possibilidade do Poder Público reservar-se a faculdade do 
exercício monopolístico da prestação do serviço. 
 
   
   EMENDA:04742 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se, no Art. 99, a alínea "b" do item  
XVI, dando a este a seguinte redação:  
"XVI - aprovar previamente a implantação de  
obras federais de grande porte, conforme  
determinar a lei;" 
Justificativa 
O Poder Legislativo deve ser fortalecido nas atribuições que lhe são próprias; sua função não deve 
ser distorcida de modo que venha a ocupar-se de questões menores, sobretudo se elas dizem 
respeito, por sua natureza, à competência do Poder Executivo. 
A matéria é, tipicamente, da competência do Ministério dos Transportes. 
 
   
   EMENDA:04794 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 99  
Suprima-se do Anteprojeto:  
a) o inciso XVI do Art. 99 
Justificativa 
Propõe-se a supressão do "inciso XVI, do Art. 99, por se tratar de assunto de natureza administrativa. 
No caso das grandes obras, o Congresso Nacional será ouvido quando da análise da proposta 
orçamentária. 
 
   
   EMENDA:05095 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
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Texto:   
   Dê-se ao art. 99, inciso XIV a seguinte redação.  
"Conceder e renovar a concessão de emissoras de rádio e televisão. 
Justificativa 
A Comissão de Organização do Sistema dos Poderes e Sistema de Governo, pelo relatório do 
Constituinte Egídio Ferreira Lima, aprovado pela maioria da Comissão Temática, acatou as sugestões 
da Subcomissão do Poder Legislativo, cujo Relator Constituinte José Jorge teve igualdade aprovado 
proposto de atribuir, como competência exclusiva do Congresso Nacional a Concessão e Renovação 
de Concessão de Emissoras de Rádio e Televisão.  
Por outro lado, a Comissão da Família, da Educação, Cultura, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação não apresentou relatório à Comissão de Sistematização. O Constituinte Bernardo 
Cabral, ao sistematizar os trabalhos das diferentes Comissões Temáticas e ao elaborar, ele próprio, o 
capítulo da Ciência e Comunicação a incorporá-lo ao seu anteprojeto de Constituição não pode 
contrariar o dispositivo já aprovado por uma Comissão Temática, no caso, atribuição exclusiva ao 
Congresso Nacional para as concessões de Rádio e Televisão.  
Parecer:   
   Pela rejeição, pelos fundamentos expostos na emenda de número cs04343-0 
 
   
   EMENDA:05211 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 99 do Anteprojeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores.  
 
   
   EMENDA:05244 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Admite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 99 do anteprojeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o  Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas as atividades relativas a esses setores. 
 
   
   EMENDA:05260 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título V - Capítulo I - Seção II - art. 99 - XIII 
Justificativa 
Deve ser suprimida, pois não é compatível com um texto constitucional, disposição acerca da 
manifestação do Senado Federal sobre sistema de processamento de dados a ser utilizado pela 
União. Ademais, uma tal centralização de serviços implica em verdadeira gigantização do órgão para 
tanto competente, além de vislumbrar-se, mesmo, indébita interferência do Poder Legislativo sobre o 
Executivo. 
 
   
   EMENDA:05301 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção II - Art. 99 -  
Inciso XVI - Alínea a  
Texto  
Art. 99. ....................................  
XVI - Aprovar previamente:  
a) a realização de obras federais de grande  
porte, conforme determinar a lei;  
............................................ 
Justificativa 
A aprovação da implantação pressupõe já terem sido realizadas as obras propriamente ditas, que 
teriam sido executadas independentemente de qualquer fiscalização do Legislativo. Considerando 
que a autorização do Legislativo, nessa altura, não seria de grande valia, propõe-se que a realização 
da obra seja previamente aprovada. 
 
   
   EMENDA:05306 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção II- Art. 99 -  
inciso V  
Texto  
Art.. 99. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
V - "deliberar quanto à incorporação,  
subdivisão ou desmembramento de áreas de  
Territórios ou estados, após a aprovação das  
Assembleias Legislativas interessadas". 
Justificativa 
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São substituídas as expressões “aprovar a incorporação” por “deliberar quanto à incorporação” e 
“ouvidas as Assembleias Legislativas” por “após a aprovação das Assembleias Legislativas 
interessadas”. 
Certamente o que se pretende é a manifestação previa da Assembleia Legislativa do Estado ou 
Território objetivo de modificação territorial pretendida, como se depreende do disposto no  
art. 49, § 3º, para que, após, seja a matéria submetida ao Congresso, para deliberação e, não, para 
nova aprovação.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A Emenda altera o mérito das disposições. 
 
   
   EMENDA:05412 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de seguridade social e previdência" ao inciso XV do 
artigo 99 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades a esses setores.  
 
   
   EMENDA:05425 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva à Seção II, Capítulo I do  
Título V, do anteprojeto do Relator, arts. 98, 99,  
100, 101 e 102, dando-se a seguinte Redação  
Suprima-se em parte os artigos 98 e 99 e no todo  
os artigos 100, 101 e 102, dando-se a seguinte  
nora redação a seção II das Atribuições do  
Congresso Nacional.  
Art. 98 - ..................................  
............................................  
II - Orçamento anual e plano plurianual de  
investimentos; dívida pública; emissões de curso forçado;  
............................................  
VIII - organização administrativa e  
judiciária da União e dos Territórios;  
IX - suprimido.  
X - suprimido.  
XI - ........................................  
XII - autorização para celebração de  
convênios e acordos para execução de serviços e  
obras federais;  
XIII - ......................................  
Art. 99 - ..................................  
XVI - ......................................  
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b) Suprimido.  
Art. 100 - suprimido,  
Art. 101 - suprimido.  
Art. 102 - suprimido.  
Art. 103 - ..................................  
Justificativa 
Nem a palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00123 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Suprima-se a letra "b" do inciso XVI do art. 100. 
Justificativa 
São amplas as competências  do Congresso Nacional. 
Atribuir-lhe a aprovação prévia para a concessão de linhas comerciais de transporte marítimo, fluvial, 
de transporte interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias federais e de transporte aéreo, 
vem retirar de órgãos como o Departamento Nacional de Estradas de Rodagens a sua principal 
competência que nada mais é do que a concessão e fiscalização dos serviços a ele subordinados. 
Transferindo a competência desses órgãos para o Congresso Nacional, este dificilmente terá 
possibilidade de avaliar a correta e real necessidade de ser ou não implantado determinados serviços 
em determinado local do País. Tal providência gerará forte tráfego de influência em detrimento do 
povo.  
Parecer:   
   Optou-se pela supressão do dispositivo. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:00152 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO XIV DO ARTIGO 100  
Dê-se ao inciso XIV do artigo 100 a redação seguinte:  
"XIV - Conceder e renovar a concessão de emissoras de rádio e televisão." 
Justificativa 
O Projeto usa a expressão “referendar a concessão e renovação” Todavia, não é isso o que se acha 
aprovado no trabalho da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
(Comissão III). 
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O nobre Relator da Comissão de Sistematização indica como fonte desse dispositivo do Anteprojeto o 
inciso XIV do artigo 5º daquela Comissão. Mas, o texto do Projeto não corresponde ao daquela 
Comissão.  
Por isso, a emenda para fazer a compatibilização ao Projeto com a sua fonte. 
Parecer:   
   Embora seja louvável a preocupação do nobre Constituinte, o conteúdo da presente Emenda, em 
linhas gerais, foi abordado no texto do Projeto de Constituição.  
Assim sendo, somos pela prejudicialidade da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00191 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Seção I, do Capítulo I, do Título V.  
Acrescente-se o seguinte artigo à Seção I do  
Capítulo I (Das atribuições do Congresso Nacional)  
do Título V:  
Art.100, XIX - A exportação e reexportação de  
material bélico de qualquer espécie fica sujeito à  
prévia autorização do Congresso Nacional. 
Justificativa 
À medida que a indústria bélica nacional cresce em tamanho, qualidade, e sofisticação dos 
equipamentos produzidos, tende a haver uma crescente procura dos respectivos bens pelos mais 
diversos países do globo terrestre interessados em modernizar suas forças armadas. É notório que, 
hoje, encontramo-nos numa posição privilegiada no tocante ao comercio internacional de 
armamentos, o que, de resto, contribui para ampliar as fontes de receita de divisas estrangeiras.  
O aspecto estritamente comercial destas operações, por mais atrativo que seja. Não deve ser único a 
ser levado em consideração. Ninguém ignora que a venda a países estrangeiros de qualquer artefato 
que se destine a ter utilização militar tem graves conotações políticas. Tanto o ato que negociar com 
um governo alienígena e entrega de armamentos, com a recusa a tal procedimento, tem implicações 
de relevância no quadro de relacionamento internacional.  
Na primeira hipótese, faz-se a opção de ajudar alguém a fortalecer seu aparato defensivo ou ofensivo 
enquanto no segundo caso nega-se esta faculdade. São procedimentos, portanto, que relevam muito 
mais do campo político, do equipamento do equilíbrio do poder mundial, do qual propriamente do 
estrito âmbito mercantil.  
Cumpre ainda acrescentar que a decisão de vender ou não vender armamentos pode ser decisiva na 
constrição da paz e do progresso das nações. Discute-se hoje intensamente no âmbito externo, o 
problema de contenção dos gastos em equipamentos bélicos externo, o problema de contenção dos 
gastos em equipamentos bélicos e a consequente reorientação de recursos para o fim de promover o 
desenvolvimento de regiões menos favorecidas. Está o tema inicialmente ligado à problemática do 
desarmamento global que constitui um dos mais angustiantes problemas com que se depara a 
humanidade pois, da solução que vier a ser adotada, depende o futuro de todos. As nações 
produtoras de armamentos têm uma grande responsabilidade na manutenção da paz e da segurança 
coletiva, visto depender de sua vontade a contenção da corrida armamentista e, por via de 
consequência, do recurso à guerra como meio de solução das divergências entre os governos. 
Os titulares de mandato eletivo, legítimos representantes que são da vontade popular, devem passar 
a ter uma decisiva participação em assunto tão grave e de intensa repercussão histórica. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela emenda estão consignadas no inciso V do artigo 108 do Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:00192 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 100  
Acrescente-se ao artigo 100, o seguinte inciso:  
Art. 100 .................................. 
Inciso - aprovar a indicação do Primeiro-  
Ministro e dos Ministros de Estado feitas pelo  
Presidente da República. 
Justificativa 
A ação parlamentar se faz sentir pelo Congresso Nacional. 
Parecer:   
   A finalidade da presente Emenda, está contemplada no Substitutivo.  
Assim, pela sua aprovação. 
 
   
   EMENDA:00193 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 100, inciso I  
EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 108  
Suprime-se o inciso I do artigo 100, e  
acrescente-se ao art. 108 o seguinte inciso:  
Inciso - resolver, definitivamente, sobre  
tratados, convenções, acordos e atos  
internacionais celebrados pelo Presidente da  
República, bem como todos os demais instrumentos  
que vinculem o País externamente a qualquer  
título, ainda que complementares ou  
regulamentadores de outros já ratificados. 
Justificativa 
A intensidade é o crescente vulto que assume as questões externas, seja de ordem política, 
econômica, militar ou social, estão a demandar a agilização dos mecanismos relativos ao exame e 
decisão sobre os atos de qualquer natureza, firmados pelo Presidente da República, vinculando o 
País na ordem internacional. 
O Senado Federal é tradicionalmente competente para apreciar a indicação dos nomes para o 
exercício das Chefias de Missões Diplomáticas de caráter permanente. Na qualidade de órgão 
representativo dos Estados-membros, cabe-lhe, com exclusividade , opinar sobre tão relevante 
assunto de interesse da política externa. Entendemos que, a exemplo do que ocorre em outros 
estados federados, à Câmara Alta deve ser atribuída, privativa e exclusivamente, a missão de opinar, 
em definitivo, sobre os compromissos externos consubstanciados em tratados, convenções ou atos 
de qualquer espécie.  
A inovação ora apresentada tem o mérito, além de introduzir maior flexibilidade a rapidez no 
processamento das Mensagens Presidenciais envolvendo no trato da política externa que 
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inevitavelmente adviria todas as vezes que a Câmara dos Deputados fosse dissolvida na forma do 
Parlamentarismo proposto. 
Parecer:   
   A Emenda pretende incluir na competência do Senado da República o exame dos atos, tratados, 
convenções e acordos internacionais celebrados pelo Presidente da República e ainda, ampliar tal 
competência para incluir textos complementares de acordos já firmados, implicando em alteração do 
disposto no artigo 100, I, combinado com o artigo 11, do Projeto de Constituição.  
No sistema constitucional brasileiro, a competência para aprovação definitiva dos atos em questão 
tem sido sempre atribuição exclusiva do Congresso Nacional, como representante do Povo e da 
Federação.  
Assim, não obstante os elevados propósitos que inspiram o seu Autor, somos pela rejeição da 
Emenda. 
 
   
   EMENDA:00259 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Projeto  
Suprima-se o conteúdo do Inciso XVIII do art. 100. 
Justificativa 
É ociosa a menção da competência do Congresso Nacional para legislar sobre as garantias e direitos 
dos índios (art. 436), quando dispõe o art. 54,XXIII,  ser de competência da União legislar sobre o 
assunto, complementando o art. 99, caput, que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do 
Presidente da República, legislar sobre todas as matérias de competência da União. 
Parecer:   
   Acolhe-se a Emenda, suprimindo-se consequentemente o dispositivo indigitado.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00291 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÃO AO TEXTO DO  
PROJETO NO SEU ART. 100.  
Suprima-se a norma contida no inciso III do art. 100. 
Justificativa 
Não vejo necessidade na prévia licença do Congresso Nacional para que o Presidente da República 
possa ajustar-se do País, sem perda do cargo. Hoje em dia, vivemos situações dinâmicas que exigem 
pronta resposta. Há necessidade de uma maior comunicação entre os Chefes de Estado, daí 
resultando as viagens ao exterior. Pode até acontecer que oposições partidárias, a guisa de 
retaliações, impeçam a votação da licença. Com isso, quem são perdendo é o próprio País. 
Parecer:   
   Opinamos pela manutenção do preceito, tal como originalmente consignado. Não constitui demérito 
para as autoridades máximas do Governo o dever de solicitarem prévia autorização do Congresso 
para se ausentarem do País. Ao contrário, não se contando numerosas razões de ordem histórica, 
administrativa e política que recomendam a decisão do Parlamento sobre o pedido, é este deferência 
necessária que prestam ao povo brasileiro, pelos seus legítimos representantes. 
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   EMENDA:00610 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso XIV do art. 100 e ao "caput" do art. 402.  
"Art. 100. É da competência exclusiva do  
Congresso Nacional:  
............................................  
XIV - Conceder e renovar a concessão de  
emissoras de rádio e televisão;  
............................................  
Art. 402. Compete ao Congresso Nacional,  
ouvido o Conselho Nacional de Comunicação,  
outorgar concessões, permissões, autorizações de  
serviços de radiodifusão sonora ou de sons e  
imagens.  
Justificativa 
Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição texto votado e aprovado na Comissão de 
Organização dos Poderes e Sistema de Governo (art. 5º, XIV). fazendo-se as adaptações 
necessárias. 
Parecer:   
   Reservou-se ao Congresso Nacional a competência para examinar os atos de concessão. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:00772 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VIII do artigo 100 a seguinte redação:  
"VIII - apreciar anualmente as contas do  
Presidente da República, bem como a execução dos  
Planos de Governo". 
Justificativa 
A emenda ora proposta resulta daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, motivo 
pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às modificações 
destinadas ao citado Capítulo. 
Parecer:   
   A emenda contraria a diretriz adotada pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00773 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
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Texto:   
   Dê-se ao inciso III do artigo 100 a seguinte redação:  
"III - conceder autorização prévia para o  
Presidente da República ausentar-se do País". 
Justificativa 
A emenda ora proposta resulta daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, motivo 
pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às modificações 
destinadas ao citado Capítulo. 
Parecer:   
   Opinamos pela manutenção do preceito, tal como originalmente consignado. Não constitui demérito 
para as autoridades máximas do Governo o dever de solicitarem prévia autorização do Congresso 
para se ausentarem do País. Ao contrário, não se contando numerosas razões de ordem histórica, 
administrativa e política que recomendam a decisão do Parlamento sobre o pedido, é este deferência 
necessária que prestam ao povo brasileiro, pelos seus legítimos representantes. 
 
   
   EMENDA:00775 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se, do inciso VII do citado artigo  
100, as expressões "e do Primeiro-Ministro". 
Justificativa 
A emenda ora proposta resulta daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, motivo 
pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às modificações 
destinadas ao citado Capítulo. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:00842 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a letra "b" do inciso XVI do art. 100. 
Justificativa 
São amplas as competências  do Congresso Nacional. 
Atribuir-lhe a aprovação prévia para a concessão de linhas comerciais de transporte marítimo, fluvial, 
de transporte interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias federais e de transporte aéreo, 
vem retirar de órgãos como o Departamento Nacional de Estradas de Rodagens a sua principal 
competência que nada mais é do que a concessão e fiscalização dos serviços a ele subordinados. 
Transferindo a competência desses órgãos para o Congresso Nacional, este dificilmente terá 
possibilidade de avaliar a correta e real necessidade de ser ou não implantado determinados serviços 
em determinado local do País. Tal providência gerará forte tráfego de influência em detrimento do 
povo.  
Parecer:   
   Optou-se pela supressão do dispositivo. Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:01064 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: 100, XIV.  
Dar ao dispositivo apontado nova redação, a  
fim de compatibilizá-lo com as normas do Capítulo  
V, Título IX (comunicação), ficando assim redigido:  
"Referendar a concessão e a permissão para  
exploração dos serviços de rádio e televisão, bem  
como suas renovações." 
Justificativa 
Trata-se de proposta para adequação do texto, a fim de eliminar conflito redacional. 
Parecer:   
   Reservou-se ao Congresso Nacional a competência para examinar os atos de concessão. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:01137 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: artigo 100.  
Leia-se o inciso XIV do artigo 100 da forma seguinte.  
Art. 100. ..................................  
XIV - referendar o ato do Presidente da  
República, concedendo, permitindo, autorizando ou  
renovando canais de rádio e televisão. 
Justificativa 
Supre a lacuna da iniciativa não prevista no dispositivo e amplia as hipóteses, pois, além da 
concessão, existem as figuras da permissão e da autorização. 
Parecer:   
   Reservou-se ao Congresso Nacional a competência para examinar os atos de concessão. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:01215 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
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do artigo 100 do Anteprojeto de Constituição da  
Comissão de sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva incluir, entre as matérias cuja deliberação é da competência exclusiva do 
Congresso Nacional, o acompanhamento e a fiscalização da atividade do Governo em matéria de 
"seguridade social e previdência.".  
A preocupação do Nobre Constituinte, a nosso ver, já está atendida pela disposição do inciso IX do 
artigo 100 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, o que nos leva a considerar 
prejudicada a Emenda. 
 
   
   EMENDA:01306 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a letra "b" do inciso XVI do art. 100. 
Justificativa 
São amplas as competências  do Congresso Nacional. 
Atribuir-lhe a aprovação prévia para a concessão de linhas comerciais de transporte marítimo, fluvial, 
de transporte interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias federais e de transporte aéreo, 
vem retirar de órgãos como o Departamento Nacional de Estradas de Rodagens a sua principal 
competência que nada mais é do que a concessão e fiscalização dos serviços a ele subordinados. 
Transferindo a competência desses órgãos para o Congresso Nacional, este dificilmente terá 
possibilidade de avaliar a correta e real necessidade de ser ou não implantado determinados serviços 
em determinado local do País. Tal providência gerará forte tráfego de influência em detrimento do 
povo.  
Parecer:   
   Optou-se pela supressão do dispositivo. Pela prejudiciadade. 
 
   
   EMENDA:01435 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 100, XII  
O item XII do art. 100 
Justificativa 
A competência exclusiva atribuída ao Congresso Nacional parece exorbitante. Choca-se ela com a 
função jurisdicional e o controle que o Poder Judiciário exerce sobre os atos administrativos na 
grande lição do Ministro Seabra Fagundes. 
O exame da discrição do executivo em seu aspecto de legalidade pertence ao judiciário e não pode  
atribuir a outro órgão sob pena de contradição no texto constitucional com o princípio enumerado no 
art. 47 e seus §§ 1º e 2º. 
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Parecer:   
   A Emenda pretende suprimir o inciso XII do artigo 100 do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização.  
Na hipótese, não obstante os elevados propósitos que inspiram o Nobre Parlamentar, suas 
conclusões conflitam com a opinião da maioria dos Constituintes que examinaram a matéria nas 
fases anteriores de elaboração do texto em exame.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01438 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Art. 100, XIV  
O item XIV do art.100 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 100 ....................................  
XIV - referendar a concessão de emissoras de rádio e televisão. 
Justificativa 
O dispositivo retira o caráter político da concessão na medida em que obriga o referendo do 
Congresso Nacional. 
Já a renovação deve ser mais facilitada não só por se tratar de concessionarias a prazo longo, como 
também, a simples habilitação para renovação pressupõe, por parte da Administração Pública o juízo 
de que o concessionário executou adequadamente, o serviço que lhe foi delegado. 
Parecer:   
   Reservou-se ao Congresso Nacional a competência para examinar os atos de concessão. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:01585 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução no. 01/87 C.S.).  
Dê-se ao inciso V do artigo 100, a seguinte redação:  
"V - aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de áreas de Estados ou Territórios,  
nos termos do art. 44, § 3o." 
Justificativa 
A redação proposta compatibiliza o mencionado inciso, sem prejuízo de seu conteúdo, com a regra 
sobre a matéria, contida no art. 44, originário da Comissão II.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A redação do Projeto mais simples, está mais de acordo com os anseios da 
nacionalidade, manifestados em cartas e proposições. 
 
   
   EMENDA:01630 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 100 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva incluir, entre as matérias cuja deliberação é da competência exclusiva do 
Congresso Nacional, o acompanhamento e a fiscalização da atividade do Governo em matéria de 
"seguridade social e previdência.".  
A preocupação do Nobre Constituinte, a nosso ver, já está atendida pela disposição do inciso IX do 
artigo 100 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, o que nos leva a considerar 
prejudicada a Emenda. 
 
   
   EMENDA:01687 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 100 do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar a fiscalizar as atividades relativas a esses setores. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva incluir, entre as matérias cuja deliberação é da competência exclusiva do 
Congresso Nacional, o acompanhamento e a fiscalização da atividade do Governo em matéria de 
"seguridade social e previdência.".  
A preocupação do Nobre Constituinte, a nosso ver, já está atendido pela disposição do inciso IX do 
artigo 100 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, o que nos leva a considerar 
prejudicada a Emenda. 
 
   
   EMENDA:01941 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 100, Inciso XV  
Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
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do 100 do Anteprojeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidade, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva incluir, entre as matérias cuja deliberação é da competência exclusiva do 
Congresso Nacional, o acompanhamento e a fiscalização da atividade do Governo em matéria de 
"seguridade social e previdência.".  
A preocupação do Nobre Constituinte, a nosso ver, já está atendido pela disposição do inciso IX do 
artigo 100 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, o que nos leva a considerar 
prejudicada a Emenda. 
 
   
   EMENDA:01988 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título V, Cap. I, Seção II, As  
atribuições do Congresso Nacional, art. 100,  
inciso II a seguinte emenda:  
Autorizar o Presidente da República a declarar  
guerra e celebrar a paz, mas não permitindo que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente. 
Justificativa 
Mesmo em época de guerra cabe única e exclusivamente a guarda do Território Brasileiro pelas 
nossa Forças Armadas. 
Parecer:   
   Os critérios que informaram a redação do dispositivo não admitem o acolhimento da emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02045 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: art. 100.  
Dê-se ao art. 100 ao Anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 100 - É de atribuição exclusiva do Congresso Nacional: 
Justificativa 
Pretende-se a substituição da palavra "competência" pelo vocábulo "atribuição". Num sentido amplo, 
atribuição e competência se confundem. Todavia, competência tem um significado específico para o 
Direito: é o âmbito da jurisdição fixado pela lei. 
Nossa sugestão ao ilustre relator é no sentido de que se proceda a adequação terminológica do texto 
constitucional em elaboração. 
Parecer:   
   A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
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   EMENDA:02203 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: letra "a", inciso XVI, do art. 100.  
Redija-se assim, a letra "a", do inciso XVI  
do art. 100 do Anteprojeto:  
Art. 100 - ..................................  
XVI - ......................................  
a) a realização de obras e serviços de valor  
superior a cinco por cento do Orçamento Federal. 
Justificativa 
Determina a presente proposição seja incluída entre as atribuições privativas do Congresso Nacional 
a aprovação prévia da realização de obras e serviços públicos cujo valor ultrapasse a cinco por cento 
do Orçamento Federal. Com a redação proposta, define-se a obra de grande parte prevista no 
Anteprojeto.  
Inspirou-nos na formulação desta emenda, a obstinação de Ministério dos Transportes em realizar, a 
qualquer preço e urgentemente, a despeito da grave crise econômica que assoberba, notoriamente, o 
País, a famigerada ferrovia Norte-Sul, de custo elevadíssimo, estimado que foi em dois e meio 
bilhões de dólares, equivalentes a mais de oitenta bilhões de cruzados, ou seja, mais de treze por 
cento do Orçamento de Despesa para o exercício financeiro de 1987, fixado pela Lei Nº 7544, de 3 de 
dezembro de 1986, em 591 bilhões de cruzados.  
Ora, comprometimento tão significativo de recursos orçamentários, notadamente uma frase de 
extremas dificuldades financeiras, só deveria ser admitido após previa manifestação do Congresso 
Nacional o que, por certo, contribuiria para maior segurança do investimento e escolha do momento 
oportuno para sua efetivação, como convém ao interesse público. 
Parecer:   
   Face à supressão do dispositivo , pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:02221 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 100 do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores. 
Parecer:   
   O Projeto atende ao requerido pela emenda, porquanto cabe ao Congresso pronunciar-se sobre 
todas as matérias e competência da União. (Art. 99) 
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   EMENDA:02354 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Suprima-se a letra "b" do inciso XVI, do art. 100. 
Justificativa 
São amplas as competências  do Congresso Nacional. 
Atribuir-lhe a aprovação prévia para a concessão de linhas comerciais de transporte marítimo, fluvial, 
de transporte interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias federais e de transporte aéreo, 
vem retirar de órgãos como o Departamento Nacional de Estradas de Rodagens a sua principal 
competência que nada mais é do que a concessão e fiscalização dos serviços a ele subordinados. 
Transferindo a competência desses órgãos para o Congresso Nacional, este dificilmente terá 
possibilidade de avaliar a correta e real necessidade de ser ou não implantado determinados serviços 
em determinado local do País. Tal providência gerará forte tráfego de influência em detrimento do 
povo.  
Parecer:   
   Optou-se pela supressão do dispositivo. Pela prejudiciadade. 
 
   
   EMENDA:02621 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 100, Inciso XV.  
Suprima-se do artigo 100, o inciso XV. 
Justificativa 
O dispositivo já está atendido pelo Inciso IX. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:02625 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 100, Inciso XIII.  
Suprima-se do artigo 100, o Inciso XIII, renumerando-se os seguintes. 
Justificativa 
Trata-se de interferência indevida do Congresso Nacional, sobre o cada vez mais importante 
segmento da atividade pública, que é o processamento de dados. Lembre-se que o Inciso IX já prevê 
a fiscalização e controle e o próprio sistema parlamentarista enseja maior participação do Legislativo 
no governo. 
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Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:02938 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
DISPOSITIVOS EMENDADOS:  
I - Art. 54, inciso XIX (aditar); Art. 310,  
inciso IV (acolher e aditar, parcialmente); Art.  
410, alínea "b" (acolher parcialmente); Art. § 1o.  
(acolher); Art. 54, inciso XI alínea "e" (acolher  
e adaptar); Art. 100, inciso XVI, alínea "a" (acolher).  
II - Suprimir: alínea "b", do inciso VIII, do  
Art. 17; inciso III, do Art. 51; Art. 409; Art.  
410 (parcialmente); Art. e seus parágrafos; e  
Parágrafo único do Art. 411.  
Nos termos do Art. 19, do Regimento Interno  
da Comissão de Sistematização, combinado com o  
Art. 23, § 2o. do Regimento da Assembleia Nacional  
Constituinte, propomos:  
EMENDA  
Substitua-se a alínea "e" do inciso XI, do  
Art. 54 (da competência da União), pelo abaixo  
disposto, que passa a constituir novo inciso, do  
mesmo Artigo, com a numeração cabível:  
(Art. 54 - Compete à União)  
..................................................  
( ) - Legislar sobre as atividades  
nucleares, explorar seus serviços e instalações de  
qualquer natureza e exercer o monopólio estatal  
sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes  
requisitos:  
a) Toda atividade nuclear, em território  
nacional, somente será admitida para fins  
pacíficos, mediante consulta ao Congresso Nacional  
e sob a sua fiscalização;  
b) Sob regime de concessão ou permissão é  
autorizada a utilização de radioisótopos para a  
pesquisa e uso medicinais, agrícolas, industriais  
e atividades análogas.  
c) a responsabilidade por danos decorrentes  
da atividade nuclear independe da existência de  
culpa, vedando-se qualquer limitação relativa aos  
valores indenizatórios.  
Em consequência, suprimam-se:  
a) a alínea "b", do inciso VIII, do Art. 17;  
b) o inciso III, do Art. 51 (atendido);  
c) a alínea "e", do inciso XI, do Art. 54;  
d) o Art. 409;  
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e) as expressões "termonucleares" e "e de  
depósitos de objetos nucleares", da alínea "b", do  
Art. 410;  
f)............................... 
g) o Parágrafo Único, do Art. 411; 
Justificativa 
A produção, os usos e o estatuto constitucional da energia nuclear foram objeto de aproximadamente 
100 (cem) proposições e emendas, desde o trabalho inicial das Subcomissões até os Anteprojetos 
finais das Comissões Temáticas.  
Ainda agora, no Anteprojeto de Constituição do Relator, Constituinte Bernardo Cabral, vários são os 
artigos que alcançam, direta ou indiretamente a matéria.  
Cuidou-se, nessas iniciativas, de dispor sobre diversos aspectos das atividades nucleares; desde o 
revigoramento do monopólio estatal sobre a pesquisa e a lavra de minérios que lhes são 
essencialmente úteis, até a disciplina dos mecanismos decisórios relativos a seu aproveitamento 
terminal. 
A análise do que foi anteriormente acolhido ou aprovado demonstra a ênfase de conceder-se às 
atividades nucleares um tratamento especial: seja com a reiteração do domínio único do Estado, seja 
com o propósito de democratizar suas decisões especificas.  
Não obstante a louvabilidade dessa deferência, (por isso mesmo) ela resulta dispersa; e, portanto, 
muitas vezes confusa quando não, incoerente.  
Assim acontece,  

a) Quando se reitera o monopólio estatal da União sobre o ciclo econômico dos minérios 
nucleares, mas se submete a um possível lei municipal mais severa (?) a própria operação 
desse monopólio; ou se subordina (indiretamente) à consulta plebiscitaria a plenitude da 
competência federal; e 

b) Quando se compartilha o poder decisório do Executivo da união com o Congresso Nacional, 
mas se amesquinha o múnus público deste ultimo, diante do requisito da consulta popular às 
comunidades interessadas (?), deferindo-se ao microuniverso intramunicipal o direito de 
decidir sobre questões de interesse da Nação inteira.  

Se é presumível que o legislador constituinte não tenha objetivado fazer e desfazer, nesta mesma 
Carta, o que convém à soberania e à autodeterminação nacionais (monopólio) e à 
democratização decisória (consulta ao Congresso), certo também é que, com a redação atual, na 
verdade faz-se e desfaz-se.  
Ou a importância estratégica e a complexidade cientifica e tecnológica das atividades exigem o 
controle monopolístico do Estado, através da união, bem como a sua democratização, através de 
decisões compartilhadas pelo Congresso Nacional – como se estatui no Anteprojeto – ou isto de 
pouco importa, na medida mesma em que sumariamente se tem o assim estabelecido por letra 
natimorta, ao condiciona-se a competência da União à vontade municipal, e a majestade do 
Congresso – representativo da Nação – ao voto plebiscitário da menor comunidade do País, em 
cujo território por ventura exista uma ocorrência de minério nuclear. A ser ou não explorada... 
A esse proposito, não é ocioso acrescentar que, mesmo involuntariamente – como cremos -, o 
democratismo embutido em certos preceitos desejados conduz à manipulação de Câmaras de 
Vereadores ou de micro-eleitorados, no sentido de sobrepor sua eventual decisão, 
particularíssima, aos mais legítimos interesses nacionais, no seu todo.  
Se isso não pretenderam os legisladores, isso será certamente aproveitado por quem se 
interessar possa. 
Assim sendo, e consultando-se o desejo manifesto desta Assembleia Nacional Constituinte, 
ocorre-nos dispor, como nessa Emenda se dispõe, consoante as seguintes preocupações: 
a) Consolidar, num só mandamento constitucional, todos os dispositivos relativos à mesma 

matéria;  
b) Emprestar maior cabimento, coerência e factibilidade ao preceito, submetendo ao Estado, 

neste à União e, nesta, a capacidade decisória sobre a matéria.  
Tratando-se de assunto técnico extremamente complexo e considerando-se a vigência da 
democracia representativa, não há razão para descrer-se na competência, necessária e 
suficiente, do Congresso Nacional, para discernir sobre o interesse do povo brasileiro, seja no 
que disser respeito à conveniência do País, seja no que couber, em garantia dos direitos coletivos 
e individuais, de qualquer natureza.  
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c) Resgatar a compatibilidade dos diferentes dispositivos constitucionais, entre si, e a 
necessária hierarquia entre a Constituição e a lei ordinária, nos diferentes níveis em que esta 
se produz o Federal, o Estadual e o Municipal.  

Parecer:   
   Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:03003 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva:  
Suprima-se a letra "b" do inciso XVI do art.100. 
Justificativa 
São amplas as competências  do Congresso Nacional. 
Atribuir-lhe a aprovação prévia para a concessão de linhas comerciais de transporte marítimo, fluvial, 
de transporte interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias federais e de transporte aéreo, 
vem retirar de órgãos como o Departamento Nacional de Estradas de Rodagens a sua principal 
competência que nada mais é do que a concessão e fiscalização dos serviços a ele subordinados. 
Transferindo a competência desses órgãos para o Congresso Nacional, este dificilmente terá 
possibilidade de avaliar a correta e real necessidade de ser ou não implantado determinados serviços 
em determinado local do País. Tal providência gerará forte tráfego de influencia em detrimento do 
povo.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:03238 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 100, inciso VII.  
O inciso VII do artigo 100 do anteprojeto  
passa a ter seguinte redação:  
Art. 100 - ..................................  
VII - fixar a remuneração:  
a) em valor igual, do Presidente da  
República, Primeiro-Ministro, Presidente do  
Supremo Tribunal Federal, Presidente da Câmara dos  
Deputados e Presidente do Senado;  
b) em valor igual, do Ministro de Estado,  
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Presidente  
de Tribunal Superior, Senador e Deputado;  
c) de Ministro de Tribunal Superior. 
Justificativa 
A presente Emenda visa,  precipuamente, a: 
a) estabelecer os valores relativos à remuneração das altas autoridades do País, em três grandes 
níveis, compatíveis com sua importância no cenário da vida administrativa, política e jurídica nacional; 
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b) igualar em cada nível, a remuneração das autoridades,  de modo a não haver discrepância e 
privilégios. 
Competindo ao Poder Legislativo a fixação desses valores, fica estabelecido um rígido controle por 
parte da sociedade por sobre a destinação do dinheiro do contribuinte, pelo menos no que diz 
respeito ao atendimento salarial. 
Parecer:   
   A presente emenda, por conter aspectos que se harmonizam em parte, com o entendimento da 
Comissão de Sistematização, deve ser aprovada parcialmente.  
Assim, pelo seu acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:03523 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Artigo Emendado: 100  
Dê-se a seguinte redação ao inciso XIV do art. 100 do Projeto:  
"Art. 100. ..................................  
XIV - Conceder e renovar a concessão de emissoras de rádio e televisão;" 
Justificativa 
A emenda visa a restabelecer a redação constante no art. 5º, inciso XIV, do Anteprojeto da Comissão 
da Organização dos Poderes, tendo em vista que o Anteprojeto da Comissão de Sistematização 
alterou, profundamente, o conteúdo e o sentido da norma aprovada na Comissão Temática de que se 
originou.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:03548 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   TÍTULO V  
CAP. I  
SEÇÃO II  
Acrescente-se ao art. 100.  
"XIX - Conceder anistia" 
Justificativa 
A experiência revela que a intervenção do executivo no processo de concessão de anistia dificulta a 
medida pacificadora. A competência  dela deve ser exclusiva do Congresso Nacional. 
Ajusta-se o Anteprojeto à ideia ampla de prestigiar o Legislativo. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:03600 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 130  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados arts. 100 e 236 e seus parágrafos  
Suprimam-se do Projeto:  
a) art. 100, inciso IV, suprima-se a expressão estado de defesa  
b) Art. 236 e seus parágrafos 
Justificativa 
Desnecessária a implantação do estado de defesa no texto constitucional, uma vez que d estado de 
sítio e demais instrumentos jurídicos de proteção do Estado atendem às necessidades, cobrindo o 
espectro de garantias ao funcionamento do poder público. No essencial, a verdadeira proteção do 
Estado consiste na consolidação do processo democrático, sendo todos esses mecanismos 
acessórios e circunstanciais. 
Parecer:   
   A supressão do artigo 236, dispõe sobre o Estado de Defesa, não nos convence.  
Trata-se de salvaguarda do Estado que reputamos importante, antes que se cogite de Estado de 
Sítio. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03979 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao inciso XV do art. 100 do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao inciso XV do art. 100 do Projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 100 ......................... 
XV - acompanhar e fiscalizar a atividade de  
Governo em matéria de política monetária,  
financeira e cambial, bem como de seguridade  
social e de previdência. 
Justificativa 
Dada a relevância a seguridade social e da previdência no contexto da economia nacional e 
particularmente nos direitos individuais, não há como se prescindir do acompanhamento e da 
fiscalização da atividade do Governo, pelo Congresso Nacional, no que concerne a matérias de tal 
envergadura. 
Trata-se, assim, de compatibilizar o dispositivo emendado com o disposto no art. 99, inciso XVI, nos 
artigos 331 a 342 e nos artigos 25 a 61. 
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida. 
Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04071 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
- O inciso IV do artigo 100 do projeto do  
Relator deve ter a seguinte redação:  
" Art. 100 ...................................  
IV - autorizar a decretação ou suspensão do  
estado de defesa, do estado de sítio e a  
intervenção federal;" 
Justificativa 
O anteprojeto aprovado pela Comissão de Organização dos Poderes, no seu artigo 5º, inciso IV, 
atribui ao Congresso Nacional os poderes para autorizar a decretação do Estado de Sítio e 
intervenção Federal, e não a aprovação como consta do anteprojeto do Relator.  
A autorização pressupõe a manifestação prévia do Congresso sobre os atos, enquanto que 
aprovação pode se dar posteriormente a decretação pela sua ratificação ou homologação.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04082 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
- o inciso XIV do artigo 100 do projeto do  
Relator deve ter a seguinte redação:  
" Art. 100 - ................................  
XIV - conceder e renovar a concessão de  
emissoras de rádio e televisão." 
Justificativa 
O projeto alterou profundamente a disposição originaria aprovada pela Comissão de Organização dos 
Poderes, pela qual, a concessão e renovação das concessões de rádio e televisão será de 
competência exclusiva do Congresso Nacional. 
Com a redação dada, essa competência passa a ser meramente homologatória, diversa portanto da 
deliberação da Comissão. 
Como a Comissão de Sistematização, por força do dispositivo no Regimento Interno da Assembleia 
Nacional Constituinte não pode alterar o mérito dos dispositivos aprovados pelas comissões 
temáticas, a redação atual deste inciso deve ser alterada, mantendo-se a redação original, aprovada 
pela Comissão de Organização dos Poderes. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04083 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- incluir no artigo 100 do projeto o inciso XIX, a seguinte redação:  
Art. 100 - ..............................  
XIX - eleger e destituir o Defensor do Povo nos termos desta Constituição. 
Justificativa 
Os artigos 150 e 154 do presente anteprojeto disciplinam o instituto constitucional da Defensoria do 
Povo. 
A presente Emenda visa tornar explicita, na competência exclusiva do Congresso Nacional, o poder 
para eleger e destituir o Defensor do Povo, como o faz com relação às demais atribuições do 
Congresso Nacional.  
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
   
   EMENDA:04084 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- acrescentar ao inciso II, do art. 100 do  
projeto do Relator a seguinte expressão:  
"II....., sempre sob o comando de autoridades brasileiras;" 
Justificativa 
A emenda visa complementar o dispositivo e compatibilizá-lo com o dispositivo no art. 158, inciso 
XXVI do presente projeto. 
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
   
   EMENDA:04160 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: Art. 100, inciso XIV  
O inciso XIV, do art. 100 do anteprojeto,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 100. ..................................  
XIV - conceder e renovar a concessão de emissoras de rádio e televisão. 
Justificativa 
A emenda visa restaurar o texto do inciso XIV, do art. 5º, da redação final do anteprojeto da Comissão 
da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, alternada, substancialmente no anteprojeto de 
Constituição, em desacordo com o § 1º do art. 19 do Regimento Interno da Assembleia Nacional 
Constituinte. 
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Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04228 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Título V - capítulo I - Seção II - Art. 100 -  
Inciso XVI - Alínea b  
TEXTO  
Art. 100 - ..................................  
XVI - Aprovar previamente a:  
a) ..........................................  
b) "concessão de linhas comerciais de  
transporte aéreo e marítimo, vedado o monopólio  
exercido por empresas particulares". 
Justificativa 
Parece exagerado remeter ao Congresso uma carga de atribuições de amplitude tão grande, como a 
de aprovar previamente as concessões de linhas de transporte fluvial e de transporte rodoviário 
interestadual de passageiros. 
É enorme o numero dessas linhas e, sem duvida, uma tal atividade há de ser desempenhada, com 
muito maior proficiência, pelo Poder Executivo, dotado que é de instrumentos próprios a uma tal 
atribuição nitidamente administrativa. 
Além disso, deve-se deixar em aberto a possibilidade do Poder Público reservar-se a faculdade do 
exercício monopolístico da prestação do serviço. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04284 RETIRADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   (art. 96 e subsequentes)  
[...] 
SEÇÃO V  
Do Congresso Nacional  
Art. É competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - resolver definitivamente sobre os  
tratados, convenções e atos internacionais, ou  
qualquer de suas alterações, celebrados pelo  
Presidente da República;  
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra e a fazer a paz; a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente, nos  
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casos previstos em lei complementar;  
III - retificar, pelo voto de dois terços de  
seus membros, a pedido do Presidente da República,  
lei federal cuja inconstitucionalidade tenha sido  
declarada pelo Poder Judiciário, e que, a juízo do  
Chefe do Executivo, seja considerada essencial ao  
bem-estar do povo e à promoção ou defesa do  
interesse nacional, caso em que ficará sem efeito  
a decisão judicial;  
IV - aprovar ou suspender a intervenção  
federal ou o estado de defesa;  
V - aprovar a incorporação ou desmembramento  
de áreas de Estados ou de Territórios;  
VI - mudar temporariamente a sua sede;  
VII - fixar, para viger na Legislatura  
seguinte, os subsídios do Presidente da República  
e os do Primeiro-Ministro;  
VIII - deliberar sobre decretos-leis  
expedidos pelo Presidente da República;  
IX - elaborar o Estatuto dos Congressistas,  
previsto no artigo.  
Parágrafo único. Os tratados, convenções ou  
atos internacionais, uma vez incorporados ao  
direito positivo interno, possuem igual autoridade  
e situam-se no mesmo plano de validade e de  
eficácia das leis internas, regulando-se eventual  
conflito pelos princípios do direito intertemporal  
ou pelo que dispuser a ordem jurídica nacional.  
[...] 
Justificativa 
O texto ora proposto tem por objetivo principal definir o regime de governo e disciplinar o exercício 
das atribuições institucionais inerentes aos órgãos depositários das funções soberanas de Estado. 
REGIME DE GOVERNO: O NEO-PRESIDENCIALISMO OU O PODER PLURALIZADO 
O regime presidencial tem sido, ao longo de nossa história republicana, uma das instituições 
características do sistema constitucional brasileiro. 
Com a proclamação da República, em 1889, inaugurou-se, na prática das instituições brasileiras, a 
observância do modelo presidencial, sob cuja égide passou a estruturar-se o Estado. 
A crescente expansão dos poderes deferidos ao Presidente da República acentuou-se, 
progressivamente, a cada momento, até atingir, no ordenamento vigente, uma situação de quase 
absoluto desequilíbrio entre os Poderes do Estado, com a consequente degradação institucional do 
Legislativo e do Judiciário. 
O perfil autoritário da Carta Constitucional em vigor refletiu-se na centralização orgânica do Poder, a 
evidenciar a inquestionável supremacia do Executivo em face dos demais órgãos da soberania 
nacional. 
No presente momento histórico, em que se registra a inflexão do processo autoritário de Governo, 
torna-se imperioso parificar o Executivo aos Poderes Legislativos e Judiciário, restabelecendo a 
fórmula clássica, divisada por Locke, Montesquieu e Benjamin Constant, de conter o poder pelo 
próprio poder, num sistema de harmonia institucional, de freios e contrapesos, que permitia, na 
prática do Estado, o controle reciproco entre os poderes da República. 
A proposta, ora submetida à deliberação dos Senhores Constituintes, visa a tornar explicita a 
conformação triangular do poder, nela divisando, de um lado, o conjunto da cidadania (eleitorado), 
cuja vontade atua como fator de legitimação das instituições do Estado, e, de outro, o Legislativo e o 
Governo que detêm o poder por delegação popular. 
A presença inafastável dessa tríade no processo governamental, tal como vem este disciplinado no 
texto proposto, assegura permanente e recíproco controle entre os detentores do poder, 
neutralizando, desse modo, o absolutismo estatal, personificado no Leviathan, tão incompatível com o 
regime democrático das liberdades públicas. 
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A proposta substitutiva que ora apresento não institui um regime parlamentar de governo e nem 
confere ao Poder Executivo uma estrutura dualista, que compartilhe as atribuições inerentes à Chefia 
de Estado e à Chefia de Governo entre o Presidente da República e o Primeiro Ministro. 
O texto preconiza um Executivo monocrático, em que as funções de Estado e de Governo acham-se 
concentradas no Presidente da República, que as exercerá com o auxilio de Conselho de Ministros. 
Para obstar, no entanto, o controle hegemônico do processo de governo, pelo Presidente da 
República, a proposta limita-lhe a ação política, na esfera de condução dos negócios da 
Administração Federal, cuja chefia incumbirá ao Primeiro Ministro, auxiliado pelo Conselho de 
Ministros, cujas resoluções serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Mais 
ainda: os atos do Presidente da República, que versarem questão resolvida pelo Conselho de 
Ministros, deverão ser referendados, como condição de sua validade e eficácia, pelo Primeiro Ministro 
e pelo Ministro competente. 
Nota-se, aí, a instituição, na própria esfera do Poder Executivo, de um sistema de controle horizontal 
intraorgânico, suficientemente apto a inibir o absolutismo da vontade presidencial. 
A sujeição do Presidente da República ao princípio da colegialidade constituirá a mais eficiente 
garantia de participação democrática do colégio ministerial no processo decisório de governo. 
O princípio da colegialidade refletirá, de modo inequívoco, a primazia da vontade majoritária, a única 
que pode e deve prevalecer nos órgãos coletivos. A vontade da maioria dos Ministros de Estado 
passará a revestir-se de uma relevância juridicamente mais intensa. 
O governo, portanto, passa a ser, na organização constitucional brasileira, o espaço político-
administrativo do poder pluralizado. 
O colégio ministerial deixa de constituir mero corpo de auxiliares diretos do Presidente da República. 
Os Ministros de Estado, nos termos deste Substitutivo, “ganham espaço, autonomia e multiplicam-se 
os senhores de soluções” (v. HINDEMBURGO PEREIRA DINIZ, “A Monarquia Presidencial”, p.126, 
1984, Ed. Nova Fronteira). 
A análise do texto que ora submeto à Assembleia Nacional Constituinte permite vislumbrar que, nele, 
se contém clara reação à estrutura de poder singular na esfera do Executivo. 
E é neste ponto, precisamente, que reside um dos aspectos mais importantes da proposta inclusa, 
que institucionaliza mecanismos específicos de contenção do poder presidencial, ensejando tanto ao 
Conselho de Ministros como ao Congresso Nacional uma decisiva participação no processo de 
governo. 
Os procedimentos de fiscalização estabelecidos neste Substitutivo, disciplinadores das relações 
intraôrganicas na esfera do Executivo (Presidência da República/Conselho de Ministros) e daquelas 
que se processam no plano interorgânico, entre o Executivo e o Legislativo, respondem à 
necessidade de solucionar, no domínio da Constituição e sob o império das regras que dela emanam, 
qualquer possível conflito institucional pelo controle do poder. 
A RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Este Substitutivo, de outro lado, consubstancia normação pertinente à responsabilidade do Chefe do 
Executivo. 
Um dos aspectos centrais do regime presidencial de governo é a definição da responsabilidade do 
Presidente da República. 
Esta proposta encerra a disciplina normativa do tema referido, explicitando a dupla responsabilidade 
do Chefe do Poder Executivo da União, quer no plano político-administrativo, quer na esfera penal 
comum. 
O texto projetado identifica os valores políticos, éticos e jurídicos que a ordem constitucional deseja 
ver preservados. 
E define, ainda, a ordem procedimental a ser observada no processamento de denuncias formuladas 
contra o Presidente da República, que terá, como hoje ocorre, o Senado Federal e o Supremo 
Tribunal Federal como os seus juízes naturais nos crimes de responsabilidade e nos ilícitos penais 
comuns, respectivamente. 
A proposta mantém o procedimento escalonado, que se dicotomiza em fases sucessivas, 
abrangentes do judicium accusations (Câmara dos Deputados) e do judicium causae (Senado 
Federal, nas infrações político-administrativas, e Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais). 
Dentre os pontos inovadores, há um que merece atenção. 
Trata-se de regra que confere inviolabilidade ao Presidente da República, que não poderá sofrer, nos 
ilícitos penais, qualquer tipo de prisão enquanto não sobreviver, em caráter definitivo, sentença penal 
condenatória. 
PERFIL DO MODELO NEO-PRESIDENCIAL 
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O texto ora apresentado à consideração dos Senhores Constituintes, fiel à tradição republicana 
brasileira, concentra, no Presidente da República, a dupla condição de que ele, hoje, está investido: a 
de Chefe de Estado e a de Chefe de Governo. 
A nova disciplina constitucional do Poder Executivo, subjacente um novo modelo presidencial, 
pretende institucionalizar um regime de governo, em que as atribuições executivas, na esfera dos 
negócios pertinentes à Administração Pública, se apresentem funcionalmente repartidas entre o 
Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros. 
O perfil deste modelo neo-presidencial assenta-se, fundamentalmente, nos seguintes pontos: 

(18) Unidade de Chefia (Estado e Governo) na pessoa do Presidente da República; 
(19) Investidura no ofício presidencial por sufrágio universal e voto popular, direto e secreto; 
(20) Mandato do Presidente da República limitado a um quinquênio, vedada a possibilidade de 

recondução para o período imediato subsequente; 
(21) Extinção da figura do Vice-Presidente da República; 
(22) Eleição indireta do Presidente da República, pelo Congresso Nacional, na hipótese singular 

de vacância de seu cargo nos dois últimos anos de seu mandato; 
(23) Possibilidade de consultas plebiscitárias, por iniciativa presidencial, vinculando-se, o Chefe do 

Executivo e os demais poderes da República, aos resultados proclamados; 
(24) “recall” de decisões judiciais, mediante proposta do Presidente da República ao Poder 

Legislativo, que, ratificando por dois terços dos votos dos membros que o compõem, poderá 
tornar insubsistente decisão do STF, declaratório de inconstitucionalidade de lei federal, 
reputada de grande interesse social; 

(25) Instituição do Conselho de Ministros, a ser constituído, obrigatoriamente, no mínimo, de um 
terço de congressistas; 

(26) Direção do Conselho de Ministros pelo Primeiro-Ministro, que será nomeado pelo Presidente 
da República dentre os cidadãos que preencham os requisitos para investidura no cargo de 
deputado federal. 

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

(28)  Na composição do Conselho de Ministros, o Presidente da República deverá observar os 
resultados das eleições gerais para o Congresso Nacional; 

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

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

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

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

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

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

O PODER LEGISLATIVO: A NECESSIDADE DO SEU FORTALECIMENTO 
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A necessidade de impor limitações jurídicas ao exercício do poder estatal e a exigência de preservar, 
em beneficio da pessoa, o regime das liberdades públicas situam-se na gênese do processo de 
organização democrática e constitucional do Estado. 
O constitucionalismo, como processo e como movimento, projetando-se numa dimensão político-
administrativo, tornou-se responsável, a partir  de século XVIII, pela instauração de uma ordem 
normativa, destinada a conter a onipotência do Estado. 
O controle do poder político, segundo adverte LOEWENSTEIN, representa a matéria central de 
qualquer teoria da Constituição. 
A liberdade dos destinatários do poder, numa comunidade estatal concreta, decorre, 
necessariamente, da eficácia do sistema nela instituído, que estabeleça mecanismos de vigilância 
sobre o processo de governo. 
A divisão do poder constitui princípio fundamental de limitação da autoridade estatal. Nela reside a 
garantia mesma de respeito e proteção às liberdades públicas. 
Não foi por outra razão que a Carta Imperial brasileira, de 1.824, assinalou que a divisão dos Poderes 
Políticos constituía o “princípio conservados dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio de 
fazer efetivas as garantias, que a Constituição oferece” (v. art.9º). 
Mais expressiva, ainda, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela 
Assembleia Nacional Francesa, em 1.789, pois enfatizava que não teria Constituição a Sociedade, na 
qual a garantia dos direitos não estivesse assegurada, e nem a separação de poderes determinada 
(v. art.16). 
O sentido democrático que deve inspirar o processo de consolidação de nossas instituições repele 
qualquer sistema que gere a concentração de poderes. 
Daí a necessidade, na esfera da divisão funcional do poder, de estabelecer um regramento 
constitucional que confira independência ao Poder Legislativo e permita aos membros nele investidos 
a vigilância sobre o exercício dos demais poderes da República. 
O Poder Legislativo constitui, em essência, o instrumento fundamental do governo representativo. 
É nele que se realiza, em plenitude, o princípio reitor do Estado democrático, cujo poder deriva do 
justo consentimento dos governadores. 
Assim, é imperioso dotar o Poder Legislativo, no Estado brasileiro, de estrutura, garantias e 
mecanismos que o viabilizem a cumprir as três missões fundamentais para as quais foi instituído: 
legislar, representar e fiscalizar. 
Esta proposta objetiva dar concreção efetivas às preocupações que visam a tornar o Legislativo um 
poder verdadeiramente autêntico. 
A emenda consagra na organização do Poder Legislativo, o bicameralismo, sistema que tem sido 
tradicional entre nos, desde a Carta Imperial de 1.824. 
O processo de formação dos atos revestidos de eficácia constitucional e legal vem disciplinado de 
modo significativamente inovador. 
Ao disciplinar o exercício do poder de reforma, este Substitutivo distingue entre revisão e emenda, 
para efeito de alteração da Carta Política. 
A revisão limitar-se-á às normas materialmente constitucionais, vale dizer, aos preceitos que dispõem 
sobre a estrutura do Estado, a organização do poder, a discriminação das competências estatais e a 
proclamação das liberdade públicas. 
O exercício do poder de reforma, mediante revisão, dar-se-á em procedimento complexo, de rito 
especial, corporificando-se, as alterações dele resultantes, em Ato Constitucional. 
Registre-se que o texto, no que pertine à revisão constitucional, defere legitimidade ativa às 
Assembleias Legislativas dos Estados-membros, nisso estabelecendo uma prática republicana só 
interrompida pelas Cartas de 1937 e de 1969. 
A reforma, mediante emenda, observará rito procedimental menos complexo, embora objetivamente 
mais difícil do que aquele peculiar ao processo de formação das normas meramente legais. 
Estipulou-se, na realidade, uma gradação, para efeito de reforma, no coeficiente de rigidez das 
normas constitucionais, que em função de seu conteúdo, submeter-se-ão a procedimentos 
diversificados de alteração. 
A proposta, enfim, representa um processo significativo no sentido de restabelecer, em toda a 
plenitude, a competência da instituição parlamentar. 
O CONSELHO DA REPÚBLICA 
A atual Emenda, embora mantenha o Conselho da República, preconizado no texto oferecido pelo 
ilustre Deputado Bernardo Cabral, desenha-se um outro perfil e o investe de funções institucionais 
que o fazem superpor-se à dimensão na qual se acham estruturados os Poderes do Estado. 
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Esta proposta visa a institucionalizar, em sede constitucional, o Conselho da República, órgão 
incumbido de coordenar as relações institucionais entre os Poderes do Estado e de velar pela 
harmonia e independência dos órgãos da soberania nacional. 
Sem vínculos formais, que o situem na esfera de qualquer dos Poderes, o Conselho da República 
compõe-se, dentre outros membros, dos Chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário. 
As magnas prerrogativas do Conselho da República investem no na competência de velar pela 
harmonia, separação e independência dos Poderes da União, e pela intangibilidade do princípio da 
federação. 
Note-se que o Conselho da República acha-se, de certo modo, pelo que nesta proposta se contém, 
investido de virtual poder moderador, cumprindo-lhe exercer, na definição de PIMENTA BUENO, “a 
suprema inspeção da nação”. 
O Conselho da República, enquanto depositário dessa suprema prerrogativa, converter-se-á no 
arbitro constitucional dos conflitos entre os Poderes Políticos, velando, incessantemente, para que se 
lhes preserve a independência, o equilíbrio e a harmonia. 
 
   
   EMENDA:04397 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se, no Art. 100, a alínea "b" do item  
XVI, dando a este a seguinte redação:  
"XVI - aprovar previamente a implantação de  
obras federais de grande porte, conforme  
determinar a lei;" 
Justificativa 
O Poder Legislativo deve ser fortalecido nas atribuições que lhe são próprias; sua função não deve 
ser distorcida, de modo que venha a ocupar-se de questões menores, sobretudo se elas dizem 
respeito, por sua natureza, á competência do Poder Executivo. 
A matéria é, tipicamente, da competência do Ministério dos Transportes. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04445 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 100  
Suprima-se do projeto:  
a) o inciso XVI do Art. 100 
Justificativa 
Propõe-se a supressão do inciso XVI, do Art. 100, por se tratar de assunto de natureza administrativa. 
No caso das grandes obras, o Congresso Nacional será ouvido quando da análise da proposta 
orçamentaria. 
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
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Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
   
   EMENDA:04624 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 100, Seção II,  
Inciso XVI, letra "b"  
A letra "b" do Inciso XVI, Seção II, do  
Artigo 100, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 100 - ..................................  
XVI - ......................................  
"b" - concessão de linhas comerciais de  
transporte, aéreo, marítimo e fluvial, vedado o monopólio. 
Justificativa 
Consideramos impossível passar pelo Congresso Nacional as concessões de transporte de 
passageiros em rodovias e ferrovias pois, diariamente são solicitados novas linhas com a criação de 
novas cidades ou polos geradores de massa humana, que se movimentam pelas estradas capilares 
desta grande Nação.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04734 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dispositivo emendados: Artigo 100  
Dê-se ao art. 100, inciso XIV a seguinte redação.  
"Conceder e renovar a concessão de emissoras de rádio e televisão. 
Justificativa 
A Comissão de Organização do Sistema dos Poderes e Sistema de Governo, pelo relatório do 
Constituinte Egídio Ferreira Lima, aprovado pela maioria da Comissão Temática, acatou as sugestões 
da Subcomissão do Poder Legislativo, cujo Relator Constituinte José Jorge teve igualmente aprovado 
proposto de atribuir, como competência exclusiva do Congresso Nacional a Concessão e Renovação 
de Concessão de Emissoras de Rádio e Televisão.  
Por outro lado, a Comissão da Família, da Educação, Cultura, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação não apresentou relatório à Comissão de Sistematização. O Constituinte Bernardo 
Cabral, ao sistematizar os trabalhos das diferentes Comissões Temáticas e ao elaborar, ele próprio, o 
capítulo da Ciência e Comunicação a incorporá-lo ao seu anteprojeto de Constituição não pode 
contrariar o dispositivo já aprovado por uma Comissão Temática, no caso, atribuição exclusiva ao 
Congresso Nacional para as concessões de Rádio e Televisão.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
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   EMENDA:04846 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 100 do projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e de cada cidadão, em 
particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de acompanhar e 
fiscalizar as atividades a esses setores.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04878 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 100 do anteprojeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04894 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título V - Capítulo I - Seção II - art. 100 , XIII 
Justificativa 
Deve ser suprimida, pois não e compatível com um texto constitucional, disposição acerca da 
manifestação do Senado Federal sobre sistemas de processamento de dados a ser utilizado pela 
União. Ademais, uma tal centralização de serviços implica em verdadeira gigantização do órgão para 
tanto competente, além de vislumbrar-se, mesmo, indébita interferência do Poder Legislativo sobre o 
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Executivo.  
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
   
   EMENDA:04931 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção II - Art. 100 -  
Inciso XVI - Alínea a  
Texto  
Art. 100. ..................................  
XVI - Aprovar previamente:  
a) a realização de obras federais de grande  
porte, conforme determinar a lei;  
Justificativa 
A aprovação da implantação pressupõe já terem sido realizadas as obras propriamente ditas, que 
teriam sido executadas independentemente de qualquer fiscalização do Legislativo. Considerando 
que a autorização do Legislativo, nessa altura, não seria de grande valia, propõe-se que a realização 
da bora previamente aprovada.  
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
   
   EMENDA:04935 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Título V - Capítulo I - Seção II- Art. 100 - inciso V  
Texto  
Art.. 100. É da competência exclusiva do  
Congresso Nacional:  
V - "deliberar quanto à incorporação,  
subdivisão ou desmembramento de áreas de  
Territórios ou estados, após a aprovação das  
Assembléias Legislativas interessadas". 
Justificativa 
São substituídas as expressões “aprovar a incorporação” por “deliberar quanto à incorporação” e 
“ouvidas as Assembleias Legislativas” por “após a aprovação das Assembleias Legislativas 
interessadas”. 
Certamente o que se pretende é a manifestação previa da Assembleia Legislativa do Estado ou 
Território objetivo de modificação territorial pretendida, como se depreende do disposto no  
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Art. 49, § 3º, para que, após, seja a matéria submetida ao Congresso, para deliberação e, não, para 
nova aprovação.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:05034 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 100 do Anteprojeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:05047 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva à Seção II, Capítulo I do  
Título V, do anteprojeto do Relator, arts. 99,  
100, 101, 102 e 103, dando-se a seguinte Redação  
Suprima-se em parte os artigos 99 e 100 e no  
todo os artigos 101, 102 e 103, dando-se a  
seguinte nova redação a seção II das Atribuições  
do Congresso Nacional.  
Art. 99 - ..................................  
............................................  
II - Orçamento anual e plano plurianual de  
investimentos; divida pública; emissões de curso forçado;  
............................................  
VIII - organização administrativa e  
judiciária da União e dos Territórios;  
IX - suprimido.  
X - suprimido.  
XI - ........................................  
XII - autorização para celebração de  
convênios e acordos para execução de serviços e  
obras federais;  
XIII - ......................................  
Art. 100 - ..................................  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 143  

 

XVI - ......................................  
b) Suprimido.  
Art. 101 - suprimido,  
Art. 102 - suprimido.  
Art. 103 - suprimido.  
Art. 104 - ..................................  
Justificativa 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:05060 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se, no todo ou em parte, os artigos  
424, 425, 426, 427, 428 e o inciso XVIII do artigo  
100, dando-se a seguinte nova redação ao Capítulo VIII:  
Do Índio  
Compete à União a proteção das terras,  
instituições, pessoas, bens e saúde dos índios,  
bem como promover-lhes a educação.  
§ 1o. - A educação de que trata o parágrafo  
anterior será ministrada, ao nível básico, na  
língua materna e na portuguesa, assegurada a  
preservação da identidade étnica e cultural das  
populações indígenas.  
§ 2o. - São terras ocupadas pelos índios as  
por eles habitadas, as utilizadas para suas  
atividades produtivas.  
§ 3o. - As terras ocupadas pelos índios são  
bens inalienáveis, imprescritíveis e indisponíveis  
a qualquer título, vedada outra destinação que não  
seja a posse e usufruto dos próprios índios,  
cabendo à união demarcá-las.  
Art. - A pesquisa, lavra ou exploração de  
minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia em terras indígenas somente poderão ser  
desenvolvidas, no caso de o exigir o interesse  
nacional e de inexistirem reservas conhecidas e  
suficiente para o consumo interno, e exploráveis,  
em outras partes do território brasileiro.  
§ 1o. - A pesquisa, lavra ou exploração de  
minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica de que trata este artigo  
dependem da aprovação do Congresso Nacional, caso  
a caso.  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em  
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terras indígenas obriga à destinação de percentual  
do valor dos resultados operacionais à execução da  
política indigenista nacional e a programas de  
proteção do meio ambiente, cabendo ao Congresso  
Nacional a fiscalização do cumprimento da  
obrigação aqui estabelecida.  
§ 3o. - Aos índios são permitidas a cata, a  
faiscação e a garimpagem em suas terras. 
Justificativa 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   O espírito que norteou a elaboração do Projeto de Constituição objetivou corrigir as injustiças 
seculadas de que são vítimas as populações indígenas, donos originais da terra brasileira, hoje 
reduzidas, de seus sete milhões existentes na época do descobrimento, a cerca dos duzentos mil.  
As sugestões oferecidas pela emenda em nada beneficiam o Projeto de Constituição. Procura apenas 
retirar direitos ali consignados aos índios, deixando apenas disposições desconexos e sem nenhuma 
objetividade.  
As supressões sugeridas, sob o argumento de sistematizar o texto, se aceitas, tornariam 
praticamente inócuo todo o capítulo relativos aos índios.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05256 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 100, inciso XV  
Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividade relativas a esses setores. 
Parecer:   
   Organizar a Seguridade Social, e dentro deste Sistema dispor sobre a Previdência, constitui 
incumbência do Poder Público, de conformidade com o Título IX do Projeto.  
Não é o caso, portanto, de acolher-se Emenda já contemplada no texto constitucional, uma vez que 
cabe ao Congresso pronunciar-se sobre todas as matérias de competência da União (art. 99). 
 
   
   EMENDA:05275 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
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Texto:   
   Acrescentar, no Artigo 100, inciso XVI, a  
letra "c", com a seguinte redação:  
c) - contratos, convênios, acordos ou  
quaisquer outros documentos de empréstimo externo  
ou interno, bem como de transferência tecnológica  
ou científica, e de cooperação mútua que envolvam  
recursos financeiros, com entidades ou países estrangeiros. 
Justificativa 
Esta deve ser uma das prerrogativas do Congresso Nacional, se quisermos exercer o controle pleno. 
Parecer:   
   Os objetivos perseguidos pela Emenda conflitam com a orientação adotada pelo Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05302 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÃO AO TEXTO DO  
PROJETO NO SEU ART. 100.  
Suprima-se a norma contida no inciso III, do Art. 100. 
Justificativa 
Não vejo necessidade na previa licença do Congresso Nacional para que o Presidente da República 
possa ausentar-se do País, sem perda do cargo. Hoje em dia, vicemos situações maior comunicação 
entre os Chefes de Estado, daí resultando as viagens ao exterior. Pode ate acontecer que oposições 
partidárias, à guisa de retaliações, impeçam a votação da licença. Com isso, quem ai perdendo e o 
próprio país.  
Parecer:   
   O texto emendado reserva à competência exclusiva do Congresso Nacional a concessão de 
"autorização prévia para o Presidente da República e o Primeiro-Ministro se ausentarem do País."  
Trata-se de dispositivo que há mais de meio século vem integrando as sucessivas Constituições 
brasileiras, porquanto constante dos artigos 40, alínea "h"; 77; 66, inciso VII; 46, inciso III e 44, inciso 
III, das Cartas de 1934, 1937, 1946, 1967 e 1969, respectivamente.  
Opinamos pela manutenção do preceito, tal como originalmente consignado, não apenas em 
consequência desse antecedente histórico. Entendemos que não constitui demérito para as 
autoridades máximas do Governo o dever de solicitarem prévia autorização do Congresso para se 
ausentarem do País. Ao contrário, não se contando numerosas razões de ordem administrativa e 
política que recomendam a decisão do Parlamento sobre o pedido, é este deferência necessária que 
prestam ao povo brasileiro, pelos seus legítimos representantes.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05445 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Dê-se nova redação ao inciso  
XIV do artigo 100 e ao "caput" do artigo 402:  
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"Art. 100 - ................................  
............................................  
XIV - Conceder e renovar a concessão de  
emissores de rádio e televisão  
............................................  
"Art. 402 - Compete ao Congresso Nacional,  
ouvido o Conselho Nacional de Comunicação, outorgar  
concessões, permissões, autorizações de serviços  
de radiodifusão sonora ou de sons e imagens.  
Justificativa 
Pela própria natureza da concessão, é deveres importante que ela passe por uma instância pública 
de discussão e decisão, a qual teria de ser o Congresso Nacional. 
Daí as duas alterações simultâneas, sugeridas para o item XIV do artigo 100 e o "caput" do artigo 
402. 
Parecer:   
   O aspecto do crivo das decisões pelo Congresso é acatado, com outra redação.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05492 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
A) Introduza-se no "Projeto de Constituição"  
um Título, numerado sob o no. XI, com a  
denominação de "Ato das Disposições Finais", assim redigido:  
Título XI  
ATO DAS DISPOSIÇÔES FINAIS  
Art.1o.- O presente Ato contém as disposições  
constitucionais cuja matéria, decorridos doze  
meses a contar da promulgação desta Constituição,  
comporá a legislação infraconstitucional.  
Art. 2o. - Ficam conferidos ao Congresso  
Nacional, por intermédio de mandado  
constitucional, outorgado exclusivamente para a  
finalidade indicada neste artigo, os poderes de  
editar as normas contidas no art. 3o. deste Ato.  
§ 1o. Decorrido o prazo de seis meses a  
contar da promulgação da Constituição, o Congresso  
Nacional designará Comissão Especial Mista que,  
com base nas normas contidas no art. 3o. deste  
Ato, sistematizará a matéria, vedado o ingresso no mérito.  
§ 2o. As disposições sistematizadas pela  
Comissão Mista serão extraídas do texto da  
Constituição, promulgadas pelo Presidente do  
Congresso Nacional e publicadas.  
§ 3o. A omissão do Congresso Nacional não  
obstará à aplicação das normas previstas no art.  
3o. deste Ato, como legislação  
infraconstitucional, após o decurso do prazo  
previsto no art. 1o.  
Art. 3o. São as seguintes as normas  
constitucionais que, decorrido o prazo previsto no  
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art. 1o., comporão a legislação infraconstitucional:  
Título I ....................................  
Art. ........................................  
............................................  
Art. ........................................  
............................................  
Art. ........................................  
............................................  
Título II  
Art. ........................................  
Art. ........................................  
Art. ........................................  
Título III  
Art. ........................................  
Art. ........................................  
B) Introduza-se no art. 100 o inciso XIX, com a seguinte redação:  
XIX - Editar, por mandato constitucional, a  
matéria constante do Art. 3o. do "Ato das  
Disposições Finais" desta Constituição,  
exclusivamente para as finalidades previstas em  
seu art. 2o. 
Justificativa 
1 – As regras constitucionais, por menos sintético que se deseje o texto da Lei Maior, devem ficar 
reservadas a certas matérias que sejam materialmente constitucionais ou que, embora não o sendo, 
demandem estabilidade maior, por só poderem ser reformadas por critérios especiais. Não convém 
que a mesma rigidez seja conferida a normas de evidente infraconstitucional, porquanto devem elas 
ser mais facilmente modificáveis, para melhor se amoldarem às rápidas mutações de uma sociedade 
em constante evolução.  
2 – Todavia, seria igualmente inconveniente expurgar do texto constitucional de numerosas normas, 
amadurecidas ao longo dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte e que representam 
enorme progresso em termos de elaboração legislativa. Até porque seria altamente inoportuno 
aguardar-se a iniciativa e as delongas da tramitação legislativa em matérias desde logo submetidas à 
aprovação da Constituinte. 
3 – A Emenda concilia um texto constitucional sintético com o aproveitamento das normas 
remanescentes, em caráter infraconstitucional. Fixou-se o prazo de doze meses para a 
desconstitucionalização das normas, salutar para a eventual introdução de algumas delas, por 
emenda, no texto constitucional, atribuindo-se ao Congresso Nacional mandado constitucional – 
impositiva delegação do Poder Constituinte ao constituído – para a sistematização final da matéria 
infraconstitucional.  
Parecer:   
   Sem embargo do apreço pela intenção. Por não afeiçoar-se a outros princípios ou pela sua 
impertinência com o tema, a proposta não alcança acolhida. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05613 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao item III do seguinte art. 100 do Projeto a seguinte redação:  
"III - Conceder autorização prévia para o  
afastamento do País superior a dez dias do  
Presidente da República e do Primeiro-Ministro" 
Justificativa 
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A autorização legislativa incondicional para o afastamento do Chefe de Governo é principio 
anacrônico e sem respaldo na práxis da vida internacional dos Estados.  
Se há um tempo tal principio foi corolário indissociável dos sistemas representativos e liberais, ao 
lado da outorga legislativa dos atos internacionais do Estado, modernamente é injustificado, seja na 
dinâmica de relações interestaduais, seja nos progressos tecnológicos, dos meios de transporte, 
comunicações, tratamento e remessa de dados.  
Assim, como não se vive mais em um mundo de “afastamentos transatlânticos”, não pela “revogação 
da geografia”, mas pela evolução cientifica e tecnológica, tal principio, incondicionado como na 
formula substituída, é de todo inaplicável e inconveniente.  
Parecer:   
   O texto emendado reserva à competência exclusiva do Congresso Nacional a concessão de 
"autorização prévia para o Presidente da República e o Primeiro-Ministro se ausentarem do País."  
Trata-se de dispositivo que há mais de meio século vem integrando as sucessivas Constituições 
brasileiras, porquanto constante dos artigos 40, alínea "h"; 77; 66, inciso VII; 46, inciso III e 44, inciso 
III, das Cartas de 1934, 1937, 1946, 1967 e 1969, respectivamente.  
Opinamos pela manutenção do preceito, tal como originalmente consignado, não apenas em 
consequência desse antecedente histórico. Entendemos que não constitui demérito para as 
autoridades máximas do Governo o dever de solicitarem prévia autorização do Congresso para se 
ausentarem do País. Ao contrário, não se contando numerosas razões de ordem administrativa e 
política que recomendam a decisão do Parlamento sobre o pedido, é este deferência necessária que 
prestam ao povo brasileiro, pelos seus legítimos representantes.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05842 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso I do Artigo 100  
EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 108  
Suprime-se o Inciso I do Artigo 100, e  
acrescente-se ao Artigo 108 o seguinte inciso:  
Inciso - resolver, definitivamente, sobre  
tratados, convenções, acordos e atos  
internacionais celebrados pelo Presidente da  
República, bem como todos os demais instrumentos  
que vinculem o País externamente a qualquer  
título, ainda que complementares ou reguladores de  
outros já ratificados. 
Justificativa 
A intensidade é o crescente vulto que assume as questões externas, seja de ordem política, 
econômica, militar ou social, estão a demandar a agilização dos mecanismos relativos ao exame e 
decisão sobre os atos de qualquer natureza, firmados pelo Presidente da República, vinculando o 
País na ordem internacional. 
O Senado Federal é tradicionalmente competente para apreciar a indicação dos nomes para o 
exercício das Chefias de Missões Diplomáticas de caráter permanente. Na qualidade de órgão 
representativo dos Estados-membros, cabe-lhe, com exclusividade , opinar sobre tão relevante 
assunto de interesse da política externa. Entendemos que, a exemplo do que ocorre em outros 
estados federados, à Câmara Alta deve ser atribuída, privativa e exclusivamente, a missão de opinar, 
em definitivo, sobre os compro00193missos externos consubstanciados em tratados, convenções ou 
atos de qualquer espécie.  
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A inovação ora apresentada tem o mérito, além de introduzir maior flexibilidade a rapidez no 
processamento das Mensagens Presidenciais envolvendo no trato da política externa que 
inevitavelmente adviria todas as vezes que a Câmara dos Deputados fosse dissolvida na forma do 
Parlamentarismo proposto. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:05884 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: art. 100, item V.  
Dê-se a seguinte redação ao item V do art. 100 do Projeto:  
"V - aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de áreas de territórios ou Estados,  
observando o disposto no art. 49, § 3o." 
Justificativa 
A questão não envolve apenas a audiência às Assembleias Legislativas, mas toda uma sistemática, 
inclusive plebiscito.  
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:05885 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emenda: art. 100, item XV.  
Suprima-se o item XV do art. 100. 
Justificativa 
O dispositivo inclui como competência exclusiva do Congresso Nacional norma relativa ao 
acompanhamento e fiscalização da atividade do Governo em matéria de politica monetária, financeira 
e cambial. 
Seguramente, a crise econômica que estamos atravessando terá inspirado o dispositivo. O 
acompanhamento e fiscalização da atividade do Governo não deve restringir-se contudo apenas a 
estes aspectos da politica governamental, mas ser plena, global e abrangente. 
Por outro lado, o Artigo 115, § 1º através de vários dos seus itens estabelece competência para que 
as Comissões do Congresso Nacional e das suas Casas Legislativas possam desempenhar este 
mister, razão pela qual suprime-se o dispositivo. 
Parecer:   
   Face à supressão do dispositivo , pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:05891 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: art. 286, § 2o.  
1) - Dê-se a seguinte redação ao §2o. do art. 286:  
"§ 2o. A vigência do plano, a partir do  
segundo exercício financeiro do mandato  
presidencial, até o término do primeiro exercício  
do mandato subsequente, devendo ser atualizado a  
cada dois anos."  
2) - Suprima-se a alínea "a" do art. 100, item XVI. 
Justificativa 
O plano plurianual de investimento não há de ser uma carta de intensões genéricas e pouco explicita. 
Daí a necessidade e conveniência de que seja revisto e atualizado, por proposta do próprio executivo, 
a cada dois anos, com base nas avaliações feitas.  
Esta será então a oportunidade para a exclusão, substituição, redimensionamento e inclusão de 
novos projetos, com base no desempenho da economia e evolução das metas.  
Torna-se por isto, também, desnecessária a norma da alínea a do Art. 100, item XVI. O Momento do 
Congresso Nacional analisar e avaliar os projetos, atividades e programas de qualquer porte é no 
âmbito do plano plurianual de investimentos. 
Parecer:   
   A emenda do ilustre Constituinte preocupa-se com a vigência do Plano, que será aprovado por lei.  
Assim, uma outra lei poderá modificá-la, podendo atualizar o plano e revê-lo.  
A alínea "a" do art. l00, item XVI, refere-se a uma das competências do Congresso Nacional; " a 
implantação de obras federais de grande porte conforme determinar a lei".  
Entendemos que a emenda é aprovada parcialmente pois pretendemos excluir do projeto o 
dispositivo do art. 100. 
 
   
   EMENDA:06181 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Adite-se ao Item XV do art. 100, do Projeto  
de Constituição a seguinte expressão: ..."bem como  
de seguridade social e de previdência". 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores. 
Parecer:   
   Face à supressão do dispositivo , pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:06257 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 100, INCISO I DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Substitua-se, no inciso I do Artigo 100, a  
expressão "resolver, definitivamente, sobre",  
por "aprovar, ou não". 
Justificativa 
O Congresso Nacional só "resolve definitivamente" quando não aprova o ato internacional em 
questão: quando o aprova, a decisão "definitiva" cabe ao Poder Executivo (quanto à ratificação  
ou não) . 
Com a nova redação,  evitar-se-iam as ambiguidades e incertezas que têm circundado a matéria até 
o presente. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:06303 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir o item XIV do artigo 100 - "É da  
competência exclusiva do Congresso Nacional".  
XIV - "referendar a concessão e renovação de  
concessão de emissoras de rádio e televisão". 
Justificativa 
O artigo 99 já atribui Congresso Nacional dispor todas as matérias de competência da União 
notadamente a legislação ordinária sobre o Sistema Nacional de Radiodifusão, Telecomunicações e 
Comunicação de massa Item XIII do Art. 99). 
Atribuir novamente ao Congresso Nacional referendar a outorga, pelo Executivo de concessões, 
permissões e autorizações de serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagens, se configura 
mera repetição das prerrogativas do Executivo e deve ser abolida por criar dois polos de influencia 
politica sobre uma mesma matéria.  
Parecer:   
   Reservou-se ao Congresso Nacional a competência para examinar os atos de concessão. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:06629 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Adiciona um novo inciso, o XIX, ao art. 100:  
XIX - autorizar a venda de armamentos ao exterior. 
Justificativa 
A exportação de armas envolve considerações de ordem política e ética, sendo inseparável das 
relações internacionais e dos princípios que as norteiam. Por isso, a venda de armamentos ao 
exterior deve ficar sujeita a autorização do Congresso, como ocorre, por exemplo, nos EUA. É uma 
das medidas de fornecimento das atribuições do legislativo, de sentido antimilitarista e antibelicista, 
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possibilitando a interferência dos movimentos de opinião pública contra o armamentismo e o 
intervencionismo militar.  
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:06677 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Item I, ao Art. 100,  
do Projeto de Constituição, renumerando-se os subsequentes:  
"a iniciativa das leis". 
Justificativa 
Diante do quadro aterrorizador em que vive o país é inadmissível que o Congresso Nacional continue 
à margem de iniciativas de tamanha relevância, como as que hoje cabe ao Poder Executivo. No 
sentido de reparar esses equívocos é que apresentamos a presente emenda. 
Parecer:   
   O dispositivo emendado não admite a expressão sugerida.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:07101 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Suprima-se o item XII, do art. 100,  
incluindo-se a matéria no item VIII, do art. 108,  
renumerando-se os itens seguintes:  
"Art. 108. ................................  
VIII Suspender, total ou parcialmente, a  
vigência de atos normativos da Administração  
Pública Federal, direta ou indireta, que  
exorbitarem do poder regulamentar ou dos limites  
da delegação legislativa". 
Justificativa 
Deslocamos da competência do Congresso Nacional para a privativa do Senado Federal, ampliando 
e definindo melhor a abrangência do chamado VETO LEGISLATIVO que tem como principal objetivo 
a salvaguarda do principio da legalidade. A matéria resultou de emenda da minha autoria, com 
alterações que, data vênia, pioraram o texto primitivo, que se quer restabelecido. 
São comuns as práticas de administradores que, a titulo de regulamentar normas legais, legislam 
agredindo-as. Praticam atos sem conduções de eficácia ou sustentação jurídica. 
Neste caso, muito mais na própria função fiscalizadora do Poder Legislativo, que sempre merece 
aprimorada, ao lado de abrir aos representados a oportunidade de colaborar no cumprimento das leis, 
denunciando aos seus representantes nas suas transgressões. 
Parecer:   
   A Emenda proposta objetiva deslocar para a competência do Senado da República, ampliando-o, o 
chamado VETO LEGISLATIVO.  
Não obstante os elevados propósitos do Eminente Constituinte, a matéria consubstanciada na 
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presente Emenda conflita com a sistemática geral adotada pelo Projeto, e com a proposta acolhida 
pela maioria dos Constituintes que a examinaram, em fases anteriores da elaboração do presente 
Projeto de Constituição.  
Por este motivo, somos pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:07422 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Dá nova redação ao item  
XIV, do artigo 100.  
"Art. 100 ...........................  
XIV - referendar a concessão e renovação de  
concessão de emissoras de rádio, televisão e  
radioamadores". 
Justificativa 
É de maior importância para a própria Segurança Nacional, que as autorizações para instalações e 
funcionamento de emissoras de rádio, televisão e radioamadores seja controlados pelo Congresso 
Nacional. 
Somos de parecer que serviços de tamanha importância e essenciais como estes de comunicações, 
não podem ficar a margem do conhecimento do Poder Legislativo. 
Parecer:   
   Reservou-se ao Congresso Nacional a competência para examinar os atos de concessão. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:07449 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso X do Art. 100.  
"X - Determinar a realização de plebiscito e referendo;" 
Justificativa 
O plebiscito antecede e induz à decisão, enquanto o referendo procede à homologação ou não da 
mesma, em caráter de posterioridade. São dois mecanismos de consulta semelhantes, 
operacionalmente, mas diferentes quanto ao objetivo de aplicação. Ambos fortalecem o sistema 
liberal-democrático e devem constar no elenco de atribuições do Congresso.  
Parecer:   
   a consulta plebiscitária, nos casos previstos no projeto de constituição, será regulada em lei 
complementar. 
 
   
   EMENDA:07538 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 100, inciso XVI, alínea b), pelo seguinte:  
b) aprovar as diretrizes e a política nacional de transportes. 
Justificativa 
A emenda tem por objetivo compatibilizar o texto acima com o que dispõe o art. 54, segundo o qual, 
nos termos do inciso XII, alínea a) do próprio projeto, compete à União “explorar diretamente ou 
mediante concessão ou permissão, a navegação aérea, aeroespacial e a infra estrutura 
aeroportuária.  
Segundo a tradição do Direito Público brasileiro, e em especial do Direito Constitucional e do Direito 
Administrativo, as concessões e permissões são dadas sempre pelos diferentes atividades 
concedidas. Nem teria sentido que o Congresso Nacional fosse o poder concedente para uma 
simples ligação rodoviária federal. 
No caso de transporte internacional, trata-se de atividade regida por acordos, convenções e 
protocolos, tanto multi quanto bilaterais e da política nacional de transportes que caberá ao Executivo 
por em pratica sob a fiscalização do Poder Legislativo.  
Parecer:   
   Optou-se pela supressão do dispositivo. Pela prejudiciadade. 
 
   
   EMENDA:07568 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Acrescentado: inciso XIX ao Art. 100.  
Acrescente-se o inciso XIX ao Art. 100.  
Art. 100 ....................................  
XIX - Legislar sobre direito civil,  
comercial, penal, agrário, eleitoral, marítimo,  
aeronáutico, espacial, processual e do trabalho e  
normas gerais de direito financeiro, tributário,  
urbanístico e das execuções penais. 
Justificativa 
Julgamos que somente cabe ao Congresso Nacional legislar sobre os assuntos retro alinhados, 
cabendo, quando muito ao Poder Executivo regulamentá-los. 
Parecer:   
   As finalidades da emenda conflitam com os critérios adotados pelo projeto. 
 
   
   EMENDA:07614 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo,  
do Título V - Da Organização dos Poderes e Sistema  
de Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
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DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  
DO CONGRESSO NACIONAL  
[...] 
Art. 100. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - resolver definitivamente sobre tratados,  
convenções e acordos internacionais celebrados  
pelo Presidente da República;  
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente;  
III - conceder autorização prévia para o  
Presidente da República se ausentar do País;  
IV - aprovar ou suspender o estado de defesa,  
o estado de sítio e a intervenção federal;  
V - aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de áreas de Territórios ou Estados,  
ouvidas as Assembléias Legislativas;  
VI - mudar temporariamente a sua sede;  
VII - fixar, no primeiro semestre da última  
sessão legislativa de cada legislatura, a  
remuneração dos membros do Congresso Nacional, do  
Presidente da República, e dos Ministros de Estado;  
VIII - julgar anualmente as contas do  
Presidente da República, bem como apreciar os  
relatórios sobre a execução dos planos de governo;  
IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou  
por qualquer das Casas, os atos do Executivo,  
inclusive os da administração indireta;  
X - determinar a realização de referendo;  
XI - regulamentar as leis, em caso de omissão do Executivo;  
XII - sustar os atos normativos do Executivo  
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites  
de delegação legislativa;  
XIII - dispor sobre a supervisão, pelo Senado  
Federal dos sistemas de processamento automático  
de dados mantidos ou utilizados pela União,  
inclusive da administração indireta;  
XIV - referenciar a concessão e renovação de  
concessão de emissoras de rádio e televisão;  
XV - acompanhar e fiscalizar a atividade do  
Governo em matéria de política monetária,  
financeira e cambial;  
XVI - aprovar previamente:  
a) a indicação dos Ministros de Estado pelo  
Presidente da República;  
b) a implantação de obras federais de grande  
porte, conforme determinar a lei;  
c) a concessão de linhas comerciais de  
transporte aéreo, marítimo, fluvial e de  
transporte interestadual de passageiros em  
rodovias e ferrovias federais, vedado o monopólio.  
XVII - escolher dois terços dos membros do  
Tribunal de Contas da União; e  
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XVIII - legislar sobre as garantias dos  
direitos dos índios. 
[...] 
Justificativa 
Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 
governo. 
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, do projeto de Constituição.  
Na Justificativa daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora.  
É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capítulo do Poder Legislativo.  
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional brasileiro, 
no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e mais dotado de 
recursos para as funções de legislar e fiscalizar.  
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é 
mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda está em parte aproveitado no Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:07736 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 100  
Suprima-se do Projeto:  
O Item XII do Art. 100 
Justificativa 
A competência atribuída ao Congresso Nacional exorbita de suas funções constitucionais.  
A competência para coibir atos normativos que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 
delegação legislativa é do Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos na 
sábia lição de M. SEABRA FAGUNDES. 
Parecer:   
   O critério adotado pelo Projeto não possibilita o acolhimento da emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07768 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 100  
O item IV do art. 100 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 100 ......................... 
IV - decretar e suspender o estado de sítio e a intervenção federal. 
Justificativa 
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O decreto de intervenção federal, a teor do art. 54, inciso V, é da competência da União. O mesmo se 
dá com o estado de sítio.  
A intervenção, mesmo excepcionalmente, será levada a efeito pela União, de acordo com o art. 74.  
A atribuição, na forma do art. 99, para dispor sobre todas as matérias de competência da União, é do 
Congresso Nacional.  
Dentro desse contexto é claro que é competência exclusiva do Congresso Nacional decretar e 
suspender o estado de sítio e a intervenção federal, e não, apenas, aprovar ou suspender as 
referidas medidas.  
Parecer:   
   Consoante o inciso XXI do artigo 158, a competência do decreto é do Presidente da República, por 
solicitação do Primeiro-Ministro e ouvido o Conselho da República.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:08022 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
TEXTO  
"Suprima-se o inciso X do artigo 100". 
Justificativa 
O inciso X do art. 100, que atribuiu ao Congresso Nacional competência exclusiva de determinar a 
realização de refendo, conflita com os incisos XXII e XXIII do art. 158, que deferem a mesma 
faculdade ao Presidente da República, ouvindo o Conselho da República ou por proposta do 
Congresso Nacional. 
A manutenção destes últimos dispositivos se coaduna com a tradição dos sistemas 
semiparlamentaristas.  
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:08350 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA  
Dê-se ao item I do art. 100 a redação abaixo, acrescente-se o item II, renumerando-se este e os  
subsequentes:  
Art. 100 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - autorizar a ratificação de tratados,  
convenções e outros atos internacionais assinados  
pelo Executivo;  
II - autorizar o Executivo a denunciar  
tratados, convenções e outros atos internacionais  
sobre direitos do homem, direito humanitário, e as  
convenções internacionais do trabalho. 
Justificativa 
A redação do item I do Projeto, inobservante repetir disposição da Carta de 1967, mantida em 
Emendas posteriores, é inadequada e já foi objeto de críticas. Na verdade, o Congresso só resolve 
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definitivamente quando não aprova o texto do acordo, hipótese em que o Executivo fica impedido de, 
com a ratificação, concluir o compromisso. O papel do Congresso, na sua função fiscalizadora, se 
resume a, examinado o documento e a ele aquiescendo, autorizar o Executivo a ratifica-lo.  
Por outro lado, é preciso uniformizar a linguagem do projeto. A expressão “tratados, convenções e 
outros atos internacionais” substitui, com vantagem a utilizada pelo Projeto e, apesar de ser passível 
de crítica, deve ser mantida, por já está consagrada no Direito Pátrio. 
Parecer:   
   O Projeto atende ao recomendado pela emenda, com outra redação. "Resolver definitivamente" 
corresponde ao processo e não à decisão final sobre os tratados, convenções 
acordos internacionais.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:08402 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Título V  
Capítulo I  
Art. 100 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
............................................  
XVIII - legislar sobre as garantias dos  
direitos dos índios.  
Proposta  
Transferir o conteúdo do Inciso para o Artigo  
99 do Projeto de Constituição, onde couber. 
Justificativa 
O Artigo 99 do Projeto de Constituição estipula:  
“Cabe ai Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor todas matérias de 
competência da União...” 
O Poder Executivo, responsável que é pela tutela e o bem estar das populações indígenas, deverá ter 
o direito de propor legislação sobre seus tutelados. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:09272 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 440 e acrescente-se ao art. 100 o item XIX com a seguinte redação:  
Art. 100 ....................................  
XIX - aprovar as resoluções das Assembléias  
Legislativas estaduais sobre incorporação,  
subdivisão ou desmembramentos de Estados. 
Justificativa 
Decorrência normal da indissolubilidade da Federação é a impossibilidade de ser feita qualquer 
modificação territorial nas unidades federativas sem a participação e aquiescência das mesmas, 
naturalmente representadas pelas suas Assembleias Legislativa. É o que estabelece o texto 
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proposto, que reproduz a norma contida na Constituição de 1946 e bem atende aos direitos e 
interesses dos Estados. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:09274 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 100 o seguinte item XX:  
XX - Aprovar a criação de Estado em área dos Territórios. 
Justificativa 
É necessário prever-se a transformação, em época própria dos atuais Territórios em Estados, o que 
deverá ocorrer pelo voto da Câmara dos Deputados.  
Parecer:   
   Os objetivos da emenda estão atendidos pelo artigo 440 do Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:09316 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescentar ao art. 100 do Projeto mais um  
inciso, o de no. XIX, nos termos seguintes:  
XIX - declarar nulos os contratos ilegais ou  
transações irregulares celebrados pela  
Administração Pública, direta e indireta, assim  
julgados pelo Tribunal de Contas da União. 
Justificativa 
Trata-se de competência que atribui ao Congresso Nacional o poder-dever de tornar ser efeito os 
contratos ou quaisquer atos ilegais ou irregularidades por parte da Administração Pública Direta ou 
Indireta, assim julgados pelo órgão máximo responsável pelo controle externo, ou seja, a Corte de 
Contas Federal.  
Salta à vista o propósito de insculpir-se no novo Código Político norma do mais alto teor moralizante 
da atividade estatal que não pode jamais furtar-se aos princípios da legalidade e da moralidade 
administrativa. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva acrescer, à relação das matérias de competência exclusiva do Congresso 
Nacional, a declaração da nulidade dos contratos ilegais ou transações irregulares celebrados pela 
Administração Pública.  
Não obstante os elevados propósitos do Eminente Constituinte, a matéria consubstanciada na 
presente Emenda conflita com a sistemática geral adotada pelo Projeto, posto que preconiza a 
desarmonia entre os Poderes.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09337 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Dê-se ao inciso II do art. 100 a seguinte redação:  
"Art. 100 ..................................  
..................................................  
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar a guerra, a celebrar a paz, a permitir  
que forças estrangeiras, em missão de paz,  
transitem pelo território nacional." 
Justificativa 
O Brasil há de afirmar-se internacionalmente como amante da paz. Só pode admitir trânsito de tropas 
estrangeiras em seu território desde que as mesmas tenham missão pacifica. A permanência, nunca. 
Parecer:   
   Os critérios que informaram a redação do dispositivo não admitem o acolhimento da emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09506 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao item IX do art. 100;  
XI - regulamentar as leis, quando da omissão  
do Poder Executivo, nos prazos que lhe forem fixados. 
Justificativa 
As leis nem sempre marcam prazo para sua regulamentação.  
O texto proposto aconselha (se é que não determina) que a lei fixe o prazo que o Executivo não pode 
exceder.  
Parecer:   
   Optamos pela redação do texto tal como originalmente consignado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09606 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do inciso XIV do Art. 100, que passará a ter a seguinte redação:  
XIV - conceder e renovar a concessão de emissoras de rádio e televisão. 
Justificativa 
A competência exclusiva do Congresso Nacional não deve ser de referendar a concessão mais sim 
de concedê-la.  
Parecer:   
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   Reservou-se ao Congresso Nacional a competência para examinar os atos de concessão. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:09607 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 100 o inciso XIX:  
XIX - conceder anistia. 
Justificativa 
A concessão de anistia é assunto de competência exclusiva do Congresso Nacional. Não poderá ficar 
na dependência de vero ou sanção Presidencial. 
Parecer:   
   Face à supressão do dispositivo, pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:09631 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 100, III  
suprima-se a expressão "e o Primeiro-  
Ministro" e adeque-se a flexão verbal do inciso  
III do artigo 100 do projeto de Constituição. 
Justificativa 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matérias palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorridos 
nos inícios da década de 60.  
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional.  
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando confluem para a proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos 
para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo de anteprojeto destinado à adição do Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca de Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe 
discussão específica.  
Parecer:   
   Opinamos pela manutenção do preceito, tal como originalmente consignado. Não constitui demérito 
para as autoridades máximas do Governo o dever de solicitarem prévia autorização do Congresso 
para se ausentarem do País. Ao contrário, não se contando numerosas razões de ordem histórica, 
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administrativa e política que recomendam a decisão do Parlamento sobre o pedido, é este deferência 
necessária que prestam ao povo brasileiro, pelos seus legítimos representantes. 
 
   
   EMENDA:09664 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 100,VII  
Suprima-se a expressão "do Primeiro-Ministro"  
constante do inciso VII do artigo 100 do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matérias palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorridos 
nos inícios da década de 60.  
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional.  
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando confluem para a proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos 
para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo de anteprojeto destinado à adição do Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:09665 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 100,VIII  
Dê-se a seguinte redação ao inciso VIII do  
artigo 100 do Projeto de Constituição:  
Art. 100 - ..................................  
VIII - Julgar anualmente as contas do  
Presidente da República, bem como apreciar os  
relatórios sobre a execução dos planos de governo; 
Justificativa 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
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Com efeito, trata-se de matérias palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorridos 
nos inícios da década de 60.  
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional.  
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando confluem para a proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos 
para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo de anteprojeto destinado à adição do Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca de Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe 
discussão específica.  
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:09907 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 100.  
- Acrescente-se incisos ao Art. 100:  
"XIX - controlar a execução orçamentária,  
inclusive as dotações para o judiciário, com a  
atribuição de liberar parcelas do orçamento, em  
cada trimestre, mediante prestação de contas dos  
gastos do trimestre anterior.  
XX - estabelecer a obrigatoriedade de  
funcionamento das Comissões em caráter periódico e  
permanente e organizados da sociedade, que nelas  
terão voz.  
XXI - Fiscalizar os gastos públicos,  
inclusive os do Judiciário, e organizar serviços  
de auditoria para esta finalidade.  
XXII - Escolher os membros dos Tribunais  
Superiores na forma prevista nesta Constituição.  
XXIII - Homologar as decisões judiciais que  
envolvam responsabilidade civil ou criminal de  
magistrados. Por decisão de dois terços dos seus  
membros a Assembléia Nacional da República, poderá  
reexaminar a decisão judicial.  
XXIV - censurar o desempenho de Ministros de  
Estado, dirigentes de órgãos, autarquias, empresas  
públicas e das empresas de economia mista e  
integrantes da magistratura.  
§ 1o. - A moção de censura pelo Legislativo  
importa-se aprovada, na substituição do titular  
pelo Chefe do Executivo.  
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§ 2o. - A moção somente poderá ser  
apresentada seis meses após a nomeação. 
Justificativa 
Um dos desafios mais ardorosamente reservados a esta Assembleia Nacional Constituinte está o de 
estabelecer o sistema de governo que traga estabilidade, seja democrático e contribua para as 
transformações sociais.  
A proposta aventura em estabelecer o posto de equilíbrio entre as diversas tendências já 
manifestadas nas discussões que vêm se travando a respeito, não só no âmbito desta Constituição, 
mas também em todo o País.  
É necessário deixar de lado a discussão apriorística e dicotômica entre Parlamento e 
Presidencialismo, fugir aos seus condicionamentos e mergulhar em nossa realidade, em nossa 
historia 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 deve 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.  
Mas, por outro lado, as exigências de democracia impõe o fortalecimento do Congresso e das demais 
instituições e a inserção do Congresso nas questões 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. 
Prevê também, que o Legislativo exerça sua função controladora e fiscalizadora sobre o Judiciário e o 
Ministério Público, pois estas instituições, ligadas à exata execução das leis, encontram-se mais 
próximas da função legislativa.  
Parecer:   
   Pela aprovação em parte, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:10086 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 100, inciso XVI, alínea "b", pelo seguinte:  
b) aprovar as diretrizes e a política nacional de transportes. 
Justificativa 
A emenda tem por objetivo compatibilizar o texto acima com o que dispõe o art. 54, segundo o qual, 
nos termos do inciso XII, alínea a) do próprio projeto, compete à União “explorar diretamente ou 
mediante concessão ou permissão, a navegação aérea, aeroespacial e a infra estrutura 
aeroportuária.  
Segundo a tradição do Direito Público brasileiro, e em especial do Direito Constitucional e do Direito 
Administrativo, as concessões e permissões são dadas sempre pelos diferentes atividades 
concedidas. Nem teria sentido que o Congresso Nacional fosse o poder concedente para uma 
simples ligação rodoviária federal. 
No caso de transporte internacional, trata-se de atividade regida por acordos, convenções e 
protocolos, tanto multi quanto bilaterais e da política nacional de transportes que caberá ao Executivo 
por em pratica sob a fiscalização do Poder Legislativo.  
Parecer:   
   Optou-se pela supressão do dispositivo. Pela prejudiciadade. 
 
   
   EMENDA:10093 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 100, inciso XVI, alínea b, pelo seguinte:  
b) aprovar as diretrizes e a política nacional de transportes. 
Justificativa 
A emenda tem por objetivo compatibilizar o texto acima com o que dispõe o art. 54, segundo o qual, 
nos termos do inciso XII, alínea a) do próprio projeto, compete à União “explorar diretamente ou 
mediante concessão ou permissão, a navegação aérea, aeroespacial e a infra estrutura 
aeroportuária.  
Segundo a tradição do Direito Público brasileiro, e em especial do Direito Constitucional e do Direito 
Administrativo, as concessões e permissões são dadas sempre pelos diferentes atividades 
concedidas. Nem teria sentido que o Congresso Nacional fosse o poder concedente para uma 
simples ligação rodoviária federal. 
No caso de transporte internacional, trata-se de atividade regida por acordos, convenções e 
protocolos, tanto multi quanto bilaterais e da política nacional de transportes que caberá ao Executivo 
por em pratica sob a fiscalização do Poder Legislativo.  
Parecer:   
   Optou-se pela supressão do dispositivo. Pela prejudiciadade. 
 
   
   EMENDA:10159 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado - art. 100.  
Substituir a redação da letra "a" do inciso  
XVI do art. 100, do Capítulo I, da Seção II, por:  
Art. 100 - É da competência exclusiva do  
Congresso Nacional  
I - ........................................  
XVI - aprovar previamente  
a) os planos e programas de implantação de  
obras federais de grande porte, inclusive  
instalação ou ampliação de centrais termonucleares  
e de seus dispositivos de dejetos, conforme  
determinar a lei. 
Justificativa 
A inserção de expressão “planos e programas” no dispositivo emendado visa favorecer ao Congresso 
Nacional no exame da autorização da construção, instalação e funcionamento de novas usinas 
termonucleares. 
A deliberação e a provação de um conjunto de novas unidades pelo Congresso Nacional, ao invés de 
exame, caso a caso, não só facilitará o trabalho do Legislativo, como adequará a essa decisão o 
cronograma técnico e o da obtenção de recursos para tais empreendimentos.  
Com o emergente desenvolvimento do País, uma plêiade numerosa de novos empreendimentos 
serão, inevitavelmente, implantados, tais como, centrais elétricas, siderúrgicas e outras industrias de 
grande porte e cujo exame, para a instalação de cada unidade, pelo Congresso Nacional, para a sua 
aprovação, será demorado e desgastante, o que poderá tornar, até, inoportunas tais obras. 
Daí porque,  a simples apreciação pelo Poder Legislativo dos planos e programas desses 
empreendimentos como um todo seria mais prático e o resultado disso positivo para a nação.  
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Parecer:   
   Face à supressão do dispositivo , pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:10245 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 100 do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores. 
Parecer:   
   O Projeto atende ao requerido pela emenda, porquanto cabe ao Congresso pronunciar-se sobre 
todas as matérias e competência da União. (Art. 99) 
 
   
   EMENDA:10332 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Acrescentar no inciso XVI, do Artigo 100, a letra "c", com a seguinte redação:  
"Art. 100 - ......................... 
XVI - Aprovar previamente  
c - abertura de crédito especial ou suplementar. 
Justificativa 
A emenda visa assegurar a participação do Congresso Nacional na abertura de crédito especial ou 
suplementar, quando for o caso, para tornar mais efetiva a fiscalização financeira e orçamentária.  
Parecer:   
   Face à supressão do dispositivo , pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:10344 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao art. 100, III  
Acrescente-se:  
... em visita a determinada Nação. 
Justificativa 
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Não basta que o Congresso Nacional autorize o Presidente da República e o Primeiro-Ministro a “se 
ausentarem do País”. A autorização deve estar condicionada a prévio conhecimento do Estado 
estrangeiro a ser visitado.  
Parecer:   
   A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:10347 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 100, inciso VII  
O inciso VII do art. 100, do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 100 - ............................ 
VII - fixar, no segundo semestre da última  
sessão legislativa de cada legislatura, a  
remuneração dos membros do Congresso Nacional, do  
Presidente da República, do Primeiro Ministro e  
dos Ministros de Estado." 
Justificativa 
A fixação da remuneração dos membros do Congresso Nacional e do Poder Executivo deve ser 
estabelecida no segundo semestre e não no primeiro, como consta do texto que se quer alterar. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:10399 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Acrescente inciso XIX ao Art. 100.  
Art. 100 - É de competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - ......................... 
II - ......................... 
XVIII..........................................  
XIX - No interesse nacional determinar a  
caducidade ou suspensão de direitos sobre o  
subsolo nacional outorgados pelo poder público. 
Justificativa 
Dada a importância estratégica do subsolo nacional somos de opinião que o Congresso Nacional não 
deve participar das decisões que concedem direitos minerários, mas deve resguardar para si o direito 
de suspender esses direitos, sempre que o interesse nacional for lesado. Isto representa inegável 
fortalecimento do poder do Congresso Nacional sobre a soberania do nosso subsolo. 
Parecer:   
   A questão objeto da Emenda será reexaminada com vistas à formulação do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:10442 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CELSO DOURADO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Incluam-se onde couber no art. 100 do Projeto de Constituição:  
Art. 100 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
- Autorizar a comercialização e exportação de  
armas para nações em conflito, observando as  
disposições constantes dos artigos 9o. e 10o.  
- Fiscalizar e controlar os gastos na  
Indústria Armamentista, observando o limite do  
duodécimo das verbas destinadas para Educação. 
Justificativa 
O Brasil é um país comprometido com a promoção da paz entre as nações.  
Os gastos excessivos com armas estão levando o mundo ao caos econômico e social. O assunto é 
muito sério pata ficar somente na dependência de decisão de pessoas interessadas no assunto.  
Parecer:   
   A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:10602 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - art. 100  
Modifique-se a redação do inciso XIV do art.  
100, que passará ser o seguinte:  
Art. 100 - ..................................  
XIV - Reexaminar, sempre que julgar  
conveniente, os processos de concessão, permissão  
ou autorização de serviços de radiodifusão sonora  
ou de sons e imagens. 
Justificativa 
A proposta visa a clareza e a objetividade do texto.  
Parecer:   
   Reservou-se ao Congresso Nacional a competência para examinar os atos de concessão. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:10678 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 100  
Modifique-se a redação no "caput" do artigo  
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100, que passará ser a seguinte:  
Art. 100 - É da competência exclusiva da  
Assembleia Nacional: 
Justificativa 
A presente Emenda adapta-se a proposta formulada pelo signatário de instituição de um Parlamento 
unicameral, denominado Assembleia Nacional. 
Parecer:   
   A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:10713 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título V - Capítulo I - Seção II  
Dê-se ao inciso XIV do art. 100 a redação seguinte:  
"Art. 100 - ............................... 
XIV - Dar a concessão e renovar a concessão  
de emissoras de rádio e televisão". 
Justificativa 
O que contem na emenda é o que foi aprovado na Comissão da organização dos Poderes e Sistema 
de Governo. 
Trata-se de deixar bem aclarada a competência do Congresso Nacional, sobretudo no que lhe é 
exclusivo.  
Parecer:   
   Reservou-se ao Congresso Nacional a competência para  
examinar os atos de concessão. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:11094 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescentem-se ao art. 100, do Projeto de  
Constituição, os seguintes itens XIX e XX:  
"Art. 100 - ................................  
XIX - aprovar a venda de armas e equipamentos  
bélicos para o Exterior;  
XX - aprovar a instalação de usinas e  
instalações que utilizem quaisquer formas de  
energia nuclear". 
Justificativa 
Lamentavelmente, tem havido muita irresponsabilidade, neste País, no que tange à venda de 
armamentos para o Exterior e na instalação de usinas e demais equipamentos que utilizam energia 
nuclear. O acordo nuclear Brasil-Alemanha e o fisco que se constitui na Usina de Angra dos Reis são 
exemplos dessa situação.  
É essencial, por conseguinte, que as matérias em tela sejam, obrigatoriamente, aprovadas pelo 
Congresso Nacional, o que propositará transparência e legitimidade às operações em questão. 
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Parecer:   
   A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:11204 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   1 EMENDA ADITIVA  
Inserir no art. 100 novo inciso, a ser numerado como inciso XVII, renumerando o atual  
inciso XVII:  
XVII - Eleger o Defensor do Povo. 
Justificativa 
A proposta visa a inserir expressamente, nas atribuições do Congresso Nacional, a prevista no  
art. 44. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:11400 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 100, VII  
O inciso VII do art. 100 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 100 ....................................  
VII - fixar a remuneração:  
a) em valor igual, do Presidente da  
República, Primeiro-Ministro, Presidente do  
Supremo Tribunal Federal, Presidente da Câmara  
Federal e Presidente do Senado da República;  
b) em valor igual, do Ministro de Estado,  
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Presidente  
do Tribunal Superior, Senador e Deputado;  
c) de Ministro de Tribunal Superior. 
Justificativa 
A presente Emenda visa precipuamente, a: 

a) Estabelecer os valores relativos à remuneração das altas autoridades do País, em três 
grandes níveis, compatíveis com sua importância no cenário da vida administrativa, política e 
jurídica nacional; 

b) Igualar, em cada nível, a remuneração das autoridades, de modo a não haver discrepância e 
privilégios. 

Competindo ao Poder Legislativo a fixação desses Valores, fica estabelecido um rígido controle 
por parte da sociedade dobre destinação do dinheiro do contribuinte, pelo menos no que diz 
respeito ao atendimento salarial.  

Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
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   EMENDA:11467 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO REZEK (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 100, INCISO XV  
Acrescente-se a expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do art. 100 do Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização, que fica com a seguinte redação:  
"Art. 100 - ................................  
XV - Acompanhar e fiscalizar a atividade do  
Governo em matéria de política monetária,  
financeira e cambial, bem como de seguridade  
social e de previdência." 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar a fiscalizar as atividades relativas a esses setores. 
Parecer:   
   O Projeto atende ao requerido pela emenda, porquanto cabe ao Congresso pronunciar-se sobre 
todas as matérias e competência da União. (Art. 99) 
 
   
   EMENDA:11585 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescentar ao inciso II, do artigo 100 do projeto a seguinte expressão:  
"II..., sempre sob o comando de autoridades brasileiras; 
Justificativa 
A emenda visa complementar o dispositivo e compatibilizá-lo com o disposto no art. 158 inciso XXVI 
do presente projeto.  
Parecer:   
   O pretendido pela Emenda excede o atribuído pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:11586 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O inciso XIV do artigo 100 do projeto de  
Constituição deve ter a seguinte redação:  
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Art. 100 - ..................................  
XIV - Conceder e renovar a concessão de  
emissoras de rádio e televisão. 
Justificativa 
O projeto alterou profundamente a disposição originaria aprovada pela Comissão de Organização dos 
Poderes, pela qual, a concessão e renovação das concessões de rádio em televisão seria de 
competência exclusiva do Congresso Nacional. 
Com a redação dada, essa competência passa a ser meramente homologatória, diversa portanto da 
deliberação da Comissão. 
Como a Comissão de Sistematização, por força do disposto no Regimento Interno da Assembleia 
Nacional Constituinte não pode alterar o mérito dos dispositivos aprovados pelas comissões 
temáticas, e redação atual deste inciso deve ser alterada, mantendo-se a redação original, aprovada 
pela Comissão de Organização dos Poderes.  
Parecer:   
   Reservou-se ao Congresso Nacional a competência para examinar os atos de concessão. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:11587 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O inciso IV do artigo 100 do projeto deve ter a seguinte redação:  
Art. 100 - ..................................  
IV - autorizar a decretação ou suspensão do  
estado de defesa, do estado de sítio e a  
intervenção federal. 
Justificativa 
O anteprojeto aprovado pela Comissão de Organização dos Poderes, no seu artigo 5º, inciso IV, 
atribui ao Congresso Nacional os poderes para autorizar a decretação do Estado de Sítio e 
intervenção Federal, e não a aprovação como consta do anteprojeto do Relator.  
A autorização pressupõe a manifestação prévia do Congresso sobre os atos, enquanto que 
aprovação pode se dar posteriormente a decretação pela sua ratificação ou homologação, ampliando 
os poderes do Presidente da República. 
Parecer:   
   A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:11601 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- Incluir no artigo 100 do projeto o inciso  
XIX, com a seguinte redação:  
- Art. 100 - ................................  
XIX - Eleger e destituir o Defensor do Povo  
nos termos desta Constituição: 
Justificativa 
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Os artigos 43 e 48 do projeto disciplina o instituto constitucional da Defensoria do Povo. 
A presente emenda visa tornar explicita, na competência exclusiva do Congresso Nacional, o poder 
para eleger e destituir o Defensor do Povo, como o faz com relação às demais atribuições do 
Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A questão objeto da Emenda será reexaminada com vistas à formulação do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:11638 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 100, item XVIII  
Dê-se ao item XVIII do art. 100 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 100 - É da competência exclusiva do Congresso:  
XVIII - legislar sobre as garantias dos  
direitos das nações indígenas e seus membros. 
Justificativa 
A aprovação desta emenda permite a supressão da alínea 1 do item XXIII do art. 54, e harmoniza o 
texto emendado com as redações por nós propostas ao art. 19 do Projeto, em que se reconhece o 
Brasil com um Estado plurianual, sem prejuízo para sua soberania interna.  
Não há sentido em continuar desconhecendo a existência das mais de 170 nações indígenas que 
sobrevivemos a um dos maiores massacres que a historia registra. Tratá-las eufemisticamente como 
“comunidades indígenas”, “populações indígenas” ou simplesmente “índios” ó acoitar, em sede 
constitucional, o colonialismo que desde sempre caracterizou as relações entre não-índios e as 
nações indígenas. E as matérias que lhes dizem respeito devem ser da competência exclusiva do 
Congresso, que representa todo o povo do Brasil, incluídos os membros das nações indígenas. 
Parecer:   
   Face à supressão do dispositivo, pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:11832 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do art. 100 do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores.  
Parecer:   
   O Projeto atende ao requerido pela emenda, porquanto cabe ao Congresso pronunciar-se sobre 
todas as matérias e competência da União. (Art. 99) 
 
   
   EMENDA:12658 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao art. 100, item XVI, letra b  
Suprima-se o item XVI, letra "b", do art. 100. 
Justificativa 
Aprovar concessões de linhas de ônibus e atribuição especifica do Executivo. As concessões derivam 
de ocorrências públicas, o que, por si só, já é crivo suficiente para dispensar o Congresso Nacional 
desta tarefa. A lei ordinária que trata da matéria, por sua vez, cerca do processo da concorrência 
pública de requisitos que, observamos, lhe são as garantias necessárias.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:12823 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 100, inciso XVI, alínea "b".  
Dê-se à alínea "b", do inciso XVI, do Art.  
100, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 100 - ..................................  
I - ........................................  
XVI - ......................................  
a) ..........................................  
b) aprovar as diretrizes e a política nacional de transportes. 
Justificativa 
A emenda tem por objetivo compatibilizar o texto acima com o que dispõe o art. 54, segundo o qual, 
nos termos do inciso XII, alínea a) do próprio projeto, compete à União “explorar diretamente ou 
mediante concessão ou permissão, a navegação aérea, aeroespacial e a infra estrutura 
aeroportuária.  
Segundo a tradição do Direito Público brasileiro, e em especial do Direito Constitucional e do Direito 
Administrativo, as concessões e permissões são dadas sempre pelos diferentes atividades 
concedidas. Nem teria sentido que o Congresso Nacional fosse o poder concedente para uma 
simples ligação rodoviária federal. 
No caso de transporte internacional, trata-se de atividade regida por acordos, convenções e 
protocolos, tanto multi quanto bilaterais e da política nacional de transportes que caberá ao Executivo 
por em pratica sob a fiscalização do Poder Legislativo.  
Parecer:   
   Optou-se pela supressão do dispositivo. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:12893 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
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Texto:   
   Substitua-se o art. 100, inciso XVI, alínea b), pelo seguinte:  
b) aprovar as diretrizes e a política nacional de transportes. 
Justificativa 
A emenda tem por objetivo compatibilizar o texto acima com o que dispõe o art. 54, segundo o qual, 
nos termos do inciso XII, alínea a) do próprio projeto, compete à União “explorar diretamente ou 
mediante concessão ou permissão, a navegação aérea, aeroespacial e a infra estrutura 
aeroportuária.  
Segundo a tradição do Direito Público brasileiro, e em especial do Direito Constitucional e do Direito 
Administrativo, as concessões e permissões são dadas sempre pelos diferentes atividades 
concedidas. Nem teria sentido que o Congresso Nacional fosse o poder concedente para uma 
simples ligação rodoviária federal. 
No caso de transporte internacional, trata-se de atividade regida por acordos, convenções e 
protocolos, tanto multi quanto bilaterais e da política nacional de transportes que caberá ao Executivo 
por em pratica sob a fiscalização do Poder Legislativo.  
Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:13171 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 100, inciso XVI, alínea b), pelo seguinte:  
b) aprovar as diretrizes e a política nacional de transportes. 
Justificativa 
A emenda tem por objetivo compatibilizar o texto acima com o que dispõe o art. 54, segundo o qual, 
nos termos do inciso XII, alínea a) do próprio projeto, compete à União “explorar diretamente ou 
mediante concessão ou permissão, a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. 
Segundo a tradição do Direito Público brasileiro, e em especial do Direito Constitucional e do Direito 
Administrativo, as concessões e permissões são dadas sempre pelos diferentes órgãos do Poder 
Executivo que gerenciam as diferentes atividades concedidas. Nem teria sentido que o Congresso 
Nacional fosse o poder concedente para uma simples ligação rodoviária entre dois municípios 
vizinhos ligados por uma rodoviária federal. 
No caso de transporte internacional, trata-se de atividade regida por acordos, convenções e 
protocolos, tanto multi quanto bilaterais. Neste caso, deve caber o Congresso a aprovação das 
diretrizes e da política nacional de transportes que caberá ao Executivo por em prática sob 
fiscalização do Poder Legislativo.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:13268 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Inciso XV do artigo 100  
Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
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seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 100. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores.  
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:13390 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao item III do Artigo 100 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 100 ................................ 
III - Conceder autorização prévia para o  
Presidente da República se ausentar do País. 
Justificativa 
Já que estamos optando pelo regime Presidencialista, inexiste para nós a figura do 1º Ministro.  
Parecer:   
   A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:13392 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o item VIII do Artigo 100 do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Para nós inexiste o cargo de Primeiro Ministro, desde que somos a favor do regime Presidencialista. 
Parecer:   
   Ante a opção da Comissão de Sistematização, pelo Sistema Parlamentarista de Governo, a 
presente Emenda acha-se prejudicada. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:13393 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se da redação do item VII do Artigo  
100 do Projeto de Constituição o cargo de  
Primeiro-Ministro. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 177  

 

Justificativa 
Desde que estamos optando pelo regime Presidencialista, inexiste para nós o cargo de Primeiro-
Ministro. 
Parecer:   
   Ante a opção da Comissão de Sistematização, pelo Sistema Parlamentarista de Governo, a 
presente Emenda acha-se prejudicada. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:13476 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO HERRMANN NETO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea b), inciso XVI do art. 100 do projeto, dando-se em consequência, a  
seguinte redação ao inciso XVI:  
XVI - aprovar previamente a implantação de  
obras federais de grande porte, conforme determinar a lei. 
Justificativa 
A atual redação, que submete à prévia aprovação do Congresso a concessão de linhas comerciais de 
transportes, trata de matéria que não é de natureza constitucional e sim substantivamente da 
competência da legislação ordinária.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:13579 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 100, Inciso XIII.  
Suprima-se do artigo 100, o Inciso XIII,  
renumerando-se os seguintes. 
Justificativa 
Trata-se de interferência indevida do Congresso Nacional sobre o cada vez mais importante 
segmento da atividade pública, que é o processamento de dados. Lembre-se que o Inciso IX já prevê 
a fiscalização e controle e o próprio sistema parlamentarista enseja maior participação do Legislativo 
no governo. 
Parecer:   
   A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. 
 
   
   EMENDA:13582 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 100, inciso XV.  
Suprima-se do artigo 100, o inciso XV. 
Justificativa 
O dispositivo já está atendido pelo Inciso IX. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:13745 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALCENI GUERRA (PFL/PR) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 100, inciso XVI, alínea b), pelo seguinte:  
b) aprovar as diretrizes e a política nacional de transportes. 
Justificativa 
A emenda tem por objetivo compatibilizar o texto acima com o que dispõe o art. 54, segundo o qual, 
nos termos do inciso XII, alínea c) do próprio projeto, compete à União “explorar diretamente ou 
mediante concessão ou permissão, a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária.  
Segundo a tradição do Direito Público brasileiro, e em especial do Direito Constitucional e do Direito 
Administrativo, as concessões e permissões são dadas sempre pelos diferentes órgãos do Poder 
Executivo que gerenciam as diferentes atividades concedidas. Nem teria sentido que o Congresso 
Nacional fosse o poder concedente para uma simples ligação rodoviária entre dois municípios 
vizinhos ligados por uma rodovia federal. 
No caso de transporte internacional, trata-se de atividade regida por acordos, convenções e 
protocolos, tanto multi quanto bilaterais. Neste caso, deve caber o Congresso a aprovação das 
diretrizes e da política nacional de transportes que caberá ao Executivo por em prática sob a 
fiscalização do Poder Legislativo.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:14507 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
No artigo 100, inclua-se o inciso XIX:  
"autorizar empréstimos, operações, acordos e  
obrigações externas, de qualquer natureza,  
contraídos ou garantidos pela União ou entidade de  
administração pública federal indireta. 
Justificativa 
Achamos deve exigir-se a aprovação do Congresso Nacional para todos os atos jurídicos, inclusive 
negócios, que obriguem a União, na ordem internacional, mormente aqueles selecionados com a 
negociação da dívida externa, até como condição de legitimidade. 
Daí o inciso aditado, mantendo-se ao Senado Federal uma atribuição constitucional (art. 108, V do 
Projeto) quanto aos atos externos de interesse de Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Parecer:   
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   A matéria objeto da emenda será reexaminada com vistas à formulação do Substitutivo.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:14559 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 100, inciso XVI, a seguinte alínea:  
A concessão para a exploração das emissoras  
de rádio e televisão em todo o território nacional. 
Justificativa 
Essa é uma competência que deve ser exclusiva do Congresso Nacional. A realização pública do 
processo de concessão de um bem que é da comunidade brasileira torna-se necessária, para que, as 
comunidades envolvidas, tomem conhecimento de quem é o pretendente à concessão, quais os seus 
objetivos. Evitar-se à concessão com objetivos meramente de dominação política.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:14791 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Introduza-se no Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização das seguintes alterações:  
I - Acrescente-se ao art. 100 o seguinte item  
XII, renumerando-se os demais:  
"XII - autorizar ou vetar previamente  
empréstimos, acordos e obrigações externas, de  
qualquer natureza, de interesses da União, dos  
Estados, do Distrito Federal e dos municípios."  
II - Suprima-se o inciso IV do art. 108. 
Justificativa 
As convenções acordadas pela União, por Estados-membros, pelo Distrito Federal ou por municípios, 
com pessoas ou entidades estrangeiras, das quais resulta obrigação de qualquer natureza, 
constituem, em ultima instancia, vinculo potencialmente gravoso para todo cidadão nacional, pois, em 
situação de iliquidez crítica do mutuário faz-se necessária a interferência a interveniência do Tesouro 
Nacional junto aos credores. 
O exame dos acordos externos de qualquer natureza deve constituir competência do Congresso 
Nacional, e não apenas do Senado Federal, não somente pela relevância da matéria, mas 
principalmente pela necessidade de sua convalidação politica e de seu controle por todo o 
Legislativo.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:14814 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 100 do Projeto da  
Constituição (Art. 20 do Regimento Interno da ANC)  
Acrescente ao art. 100, com a numeração  
cabível seguinte inciso:  
( ) - aprovar iniciativas do Poder Executivo  
referentes a atividades nucleares. 
Justificativa 
O art. 54 do presente Projeto de Constituição, estabelece, em seu inciso XXIV, alínea “a”, que 
“toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos, mediante 
aprovação do Congresso Nacional”. 
Trata-se, portanto, com esta emenda, tão só de explicitar na Seção que dispõe sobre as Atribuições 
do Congresso Nacional – a competência que noutro Artigo já é atribuída  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:14850 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Seção II, do Capítulo I, do Título V, onde couber:  
Emenda  
"Art. - O empréstimo compulsório constitui  
matéria de competência exclusiva do Congresso  
Nacional e somente entrará em vigor no exercício seguinte". 
Justificativa 
Nos últimos tempos, a população brasileira tem sido sacrificada com empréstimo compulsórios de 
polemica base legal e sem prévia autorização do Congresso Nacional. 
Por isso mesmo, espera-se que a nova Constituição elimine da ordem jurídica brasileira o decreto-lei 
instrumento mais adequado aos Estados autoritários. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Nelson Carneiro pretende estabelecer que e empréstimo compulsório 
constitua matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional e somente entraria em vigor no 
exercício seguinte. Alega que nos últimos tempos a população brasileira tem sido sacrificada com 
empréstimos compulsórios de polêmica base legal e sem prévia autorização do Congresso Nacional, 
esperando, por isso, que a nova Constituição elimine o decreto-lei da ordem jurídica brasileira.  
Malgrado as abalizadas opiniões contrárias a empréstimos compulsórios-de Edward Corwin, Geraldo 
Ataliba, Ruy Nogueira e outros tributaristas a nova versão para o Projeto de Constituição repete o 
texto advindo da Comissão do Sistema Tributário (art. 262). Embora os mestres afirmem que os 
empréstimos compulsórios são impostos disfarçados, o Projeto colocados fora das espécies de 
tributos, inclusive condicionando- os apenas a fatos geradores ocorridos antes do início da cia da lei.  
De qualquer, forma, o texto apresentado não estaria em condições de substituir adequadamente o 
art. 262, pois a regra jurídica proposta é incompleta.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:14882 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 100, seção II, Inciso XVI, letra "b"  
A letra "b" do Inciso XVI, Seção II, do artigo 100, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 100 ............................... 
XVI ................................... 
"b" - concessão de linhas comerciais de transporte aéreo, marítimo e fluvial, vedado o monopólio. 
Justificativa 
Consideramos impossível passar pelo Congresso Nacional as concessões de transporte de 
passageiros em rodovias e ferrovias pois, diariamente são solicitadas novas linhas com a criação de 
novas cidades ou polos geradores de massa humana, que se movimentam pelas estradas capilares 
desta grande Nação.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:15040 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Art. 100, item XVI, letra b  
Suprima-se o item XVI, letra b, do Art. 100 
Justificativa 
Aprovar concessões de linhas de ônibus é atribuição específica do Executivo. As concessões derivam 
de concorrências públicas, o que, por si só, já é crivo suficiente para dispensar o Congresso Nacional 
desta tarefa. A lei ordinária que trata da matéria de requisitos que, observados, lhe dão as garantias 
necessárias.  
Parecer:   
   Optou-se pela supressão do dispositivo. Pela prejudiciadade. 
 
   
   EMENDA:15139 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao art. 100, item XVI, letra B  
Suprima-se o item XVI, letra b, do art. 100 
Justificativa 
Aprovar concessões de linhas de ônibus é atribuição especifica do Executivo. As concessões derivam 
de concorrências públicas, o que, por si só, já é crivo suficiente para dispensar o Congresso Nacional 
desta tarefa. A lei ordinária que trata da matéria, por sua vez, cerca o processo da concorrência 
pública de requisitos que, observados, lhe dão as garantias necessárias.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:15172 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- Inclua-se, após o art. 192, novo  
dispositivo, com a seguinte redação:  
Art. 193 - Os tribunais superiores remeterão  
ao Congresso Nacional as súmulas de jurisprudência  
predominante para os fins do disposto no art. 101  
desta Constituição.  
§ 1o. - A lei permitirá a qualquer pessoa  
requerer a modificação da súmula, em processo  
revisional da competência originária do tribunal  
que fixou a decisão sumulada.  
§ 2o. - Em caso de revisão do sumulado, o  
tribunal remeterá a decisão ao Congresso Nacional.  
- Introduza-se, após o inciso XVIII do art.  
100, novo inciso, com a seguinte redação:  
XIX - Legislar, por decreto de uniformização,  
para efeito do disposto no art. 193 desta Constituição.  
- Acrescente-se, após o art. 100, novo  
artigo, com a seguinte redação:  
Art. 101 - Vedadas emendas à súmula, o  
decreto de uniformização, aprovado por maioria de  
votos do Congresso Nacional e imediatamente  
publicado, será vinculante para os casos futuros,  
não podendo ser invocado como fundamento de  
rescisória dos julgados.  
§ único - Sem prejuízo do disposto no § 1o.  
do art. 193 desta Constituição, o Congresso  
Nacional, por iniciativa de qualquer de seus  
membros, poderá revogar o decreto de  
uniformização. 
Justificativa 
A uniformização da jurisprudência, nos sistemas de “civil law”, não pode levar ao precedente 
obrigatório. Mas é conveniente que seja aproveitada, para maior segurança jurídica e sobretudo para 
evitar a multiplicação de demandas idênticas, que leva à obstinação dos tribunais, como decisões 
contraditórias, ocasionando o distanciamento cada vez maior entre os usuários e a justiça. 
A proposta sugere um modelo em que o Legislativo e o Judiciário agem harmonicamente, este 
julgado o caso concreto e simulado a jurisprudência dominante, aquele, ao aprova-la, transformando-
a em regra geral e abstrata, a regem os futuros. Verdadeira lei, mas com procedimento legislativo 
próprio, dispensando a sanção.  
Previu-se, ainda, a ação revisional, com possibilidade de reexame da matéria pelo Judiciário e pelo 
Legislativo, de modo a evitar o risco da cristalização da interpretação, que deve sempre acompanhar 
a evolução social.  
A presente Emenda surgiu de ideias nascidas e contatos do signatário com Ministros de Tribunais 
Superiores do País, tendo contado para sua viabilização com a inestimável colaboração da Eminente 
Prof.ª Ada Pellegriana Grinover, nacional e internacionalmente conceituada.  
Parecer:   
   Pela aprovação. Torna as súmulas regras legais, após ratificação pelo Poder Legislativo. Será uma 
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colaboração do Judiciário na formação das leis. Evitará demandas, em que se aleguem direitos cuja 
existência tenha sido reiteradamente negada pelo Poder Judiciário. 
 
   
   EMENDA:15304 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Suprima-se os incisos III, VII e VIII, do  
art. 100, o art. 104, os incisos I, II e letras  
"a", "b" e "c" do III e IV, do art. 107, os  
incisos I, II e VI, do art. 108, o inciso I, do  
art. 112, e o § 6o. do art. 114. 
Justificativa 
A presente emenda objetiva retirar do texto proposto a instituição do parlamentarismo, sendo, pois, 
compatível com a posição que vimos adotando na defesa do presidencialismo.  
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:15349 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "b" do inciso XVI do Artigo 100. 
Justificativa 
São amplas as competências do Congresso Nacional.  
Atribuir-lhe a aprovação prévia para a concessão de linhas comerciais de transporte marítimo, fluvial, 
de transporte interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias federais e de transporte aéreo, 
vem retirar dos órgãos próprios do Executivo, dando ao Congresso uma atribuição que lhe não é 
própria.  
Parecer:   
   Pela aprovação, suprimindo-se o dispositivo. 
 
   
   EMENDA:15883 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 100 do Projeto de Constituição o seguinte item:  
"XIX - aprovar, em última instância, a  
incorporação ou desmembramento de Estados e Territórios." 
Justificativa 
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Trata-se de incluir, no novo texto constitucional , o que consta do item V do Artigo 44 da Constituição 
em vigor, pelo qual a proposição, tratando de desmembramento ou incorporação de Estado, não é 
levada à sanção presidencial, mas pura e simplesmente promulgada pelo Congresso Nacional. 
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:15928 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se ao item XV do art. 100 a seguinte redação:  
"Art. 100 - é da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
............................................  
XV - acompanhar e fiscalizar a atividade do  
Governo em matéria de política econômica e financeira." 
Justificativa 
A Emenda em questão objetiva incluir dentre a matérias a serem fiscalizadas e controladas pelo 
Congresso Nacional à política econômica. 
Parece-nos indispensável que o Legislativo venha a tomar conhecimento prévio e programas 
econômicos a serem implementados pelo Governo e a acompanha-los, pois se tal não ocorrer, ficará 
a sua função grandemente desfalcada.  
A inclusão da matéria econômica no dispositivo em tela constitui procedimento indispensável à 
implementação da plena democracia no País. 
Parecer:   
   A r. emenda será acolhida na Seção DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL como 
matéria da competência exclusiva desse Poder.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:15934 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte alínea "a" ao inciso  
XVI do art. 100 do Projeto, transformando-se as  
atuais alíneas em "b" e "c", respectivamente:  
"Art. 100 ..................................  
..................................................  
XVI - aprovar previamente:  
a) planos ou diretrizes gerais de política  
econômica e planejamento econômico;  
Justificativa 
E necessário incluir, expressa e inequivocamente, entre as matérias de competência do Congresso 
Nacional, previstas no art. 100 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a que se 
refira à política econômica e ao planejamento econômico, cujos planos ou diretrizes gerais deverão 
ser por ele, previamente, aprovados.  
Parecer:   
   No Substitutivo em elaboração, figurará entre as atribuições do Congresso Nacional dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, inclusive planos e programas nacionais, regionais e 
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setoriais de desenvolvimento. Temos, pois , que a r. emenda está parcialmente atendida.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:15942 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Inclua-se no Título V - Da Organização dos  
Poderes e Sistema de Governo - Capítulo I - Do  
Legislativo - Seção II - Das Atribuições do  
Congresso Nacional - Artigo 100 - mais o seguinte inciso:  
"Art. 100 - ................................  
XIX - Eleger, pelo voto secreto, dentre seus  
membros e mediante indicação de nomes pelas  
lideranças partidárias, o Ouvidor Público, com as  
funções e modalidades de atuação que a lei  
determinar, relativas a queixas de quaisquer  
cidadãos quanto a atos do Poder Executivo, da  
Administração Indireta da União, de entidades  
privadas e de organismos ou empresas com  
responsabilidades sociais, incluindo  
irregularidades, desvios, abusos e descumprimento  
de obrigações de sua competência. 
Justificativa 
A presente emenda ao Projeto de Constituição visa à criação no País da figura do OUVIDOR 
PÚBLICO, inspirado no Ombudsman, existente há 200 anos na Suécia e também em outros países 
adiantados, como a República Federal da Alemanha, a Áustria e Portugal.  
No Brasil, instituição semelhante prosperou no âmbito estadual, por iniciativa do Paraná. Mais 
recentemente, na esfera federal, a Presidência da República criou órgão interno com tais 
características. Em ambos os casos, embora mereçam aplausos, principalmente pelo caráter de 
pioneirismo no campo, levanta-se, como preliminar, a inadequada vinculação ao Poder Executivo.  
Na verdade, em todos os países, o Ombudsman é da competência do Poder Legislativo, desde que 
seus objetivos estão ligados à proteção dos direitos do cidadão nos seus contatos com autoridades.  
O Ouvidor Público, dentro dessa conceituação, é fundamental para o bom cumprimento da lei, já que 
qualquer cidadão pode dirigir-lhe, pessoalmente, por telefone ou por escrito – como dispuser uma 
futura regulamentação – denúncias ou queixas.  
Nesse caso, sendo membro do Congresso Nacional, o Ouvidor Público, investido de autoridade 
constitucional, poderá dar curso a tais reclamações, sendo da sua competência requisitar, da 
autoridade, explicações ou promover, pelo rito judiciário, a reparação de eventuais prejuízos 
causados a pessoa ou à coletividade. 
Sua implantação no Brasil, ademais, coincidirá com uma fase em que, com a nova Carta 
Constitucional, o Poder Legislativo, fortalecido, disporá de relevante funções, além das relacionadas 
com a tarefa de legislar.  
Parecer:   
   A emenda contraria tese defendida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:15952 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 100  
- Suprima-se nos incisos VII e VIII e termo  
"Primeiro Ministro", substituindo-o por  
"Presidente da República". 
Justificativa 
Refere-se a regime parlamentarista de governo, o qual julgamos inadequado para a realidade 
brasileira contemporânea. 
Parecer:   
   A Emenda proposta mostra-se consentânea com a tendência de seu autor, partidário do 
presidencialismo.  
Como o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a presente proposição, quando nada, 
inoportuna.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:16164 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado - Artigo 100, inciso XVI, alínea "b"  
Suprima-se, no artigo 100, a alínea "b" do inciso XVI. 
Justificativa 
Este inciso XVI, do artigo 100, representa a absorção, por parte do Poder Legislativo, de 
prerrogativas próprias ao exercício das atividades executivas. É de compreender que a lei determine 
determinados parâmetros para a implantação “de obras federais de grande parte”, inclusive para 
permitir que o Legislativo aprove, previamente, a implantação referida. 
Entretanto, subordinar à prévia aprovação do Legislativo a prática de atos administrativos, naturais a 
outro Poder, é medida inconcebível, que a Constituição não pode acolher.  
Se mantido o texto do projeto, uma linha de ônibus, ligando João Pessoa/PB e Recife/PE, ou ligando 
Maceió/AL a Aracaju/SE, dependerá de prévio assentimento de todo o Poder Legislativo Competirá 
ao Congresso Nacional autorizar uma linha de aerobarcos entre o Rio de Janeiro e Niterói, dentro de 
um mesmo Estado, ou entre a Praça XV, no Rio de Janeiro, e a ilha do Governador. Estes exemplos 
demonstram a impropriedade do preceito, sobretudo considerando os aspectos técnicos e 
operacionais, que não podem ficar subordinados a análises superficiais.  
É, pois, imperativo, que se suprima a alínea “a”, do inciso XVI, do artigo 100. É a justificativa. 
Parecer:   
   Em face da supressão do artigo, pela prejudicialidade. 
 
 
EMENDA:16174    PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
    LUIZ VIANA NETO (PMDB/BA)    
Texto: 
         Emenda Modificativa 
                Dispositivo  Emendado:  Artigo  100   Inciso XIV. 
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                O  inciso  XIV  do artigo 100 do anteprojeto, 
           passa a ter a seguinte redação: 
                Art. 100 - .................................. 
                XIV - "Referendar a concessão, a cassação e a 
           renovação de concessões de emissoras  de  rádio  e 
           televisão." 
Justificativa 
Se ao Congresso Nacional atribuir-se a competência de “referendar a concessão e a renovação de 
concessões de emissoras de rádio e televisão”, parece correto que se lhe também de competência 
para referendar as cassações de tais concessões.  
Ao Poder que participa, pelo referendo, do ato de conceder, deve também conferir-se participação no 
ato que retira o que foi dado, com sua anuência.  
Parecer 
       O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
 
   
   EMENDA:16247 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Item XVI, Art. 100  
Suprima-se o item XVI e suas alíneas, do artigo 100 
Justificativa 
A matéria descrita na alínea a já é objetivo de aprovação pelo Congresso Nacional dentro da lei de 
Orçamento e a tratada na alínea b não é exequível pelo Órgão legislativo do País, mas pelo 
Executivo. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:16330 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 100 do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na econômica brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar d 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:16765 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 100 do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância de seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:17149 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte artigo no Capítulo III,  
Titulo VIII, referente ao Sistema Financeiro  
Nacional, do Projeto de Constituição, elaborado  
pela Comissão de Sistematização, onde couber:  
Art. - É competência exclusiva do Congresso Nacional:  
- legislar sobre matéria financeira, cambial e monetária. 
Justificativa 
Por delegação de poderes do Congresso Nacional, o Presidente da República assumiu as iniciativas 
de natureza econômico-financeiras. Substabeleceu, por sua vez, esses poderes delegados a 
terceiros. Esses terceiros, em sua fúria legiferante, se excederam, e fizeram a inversão de valores em 
nossa estrutura legal. Decretos-Leis criaram impostos e empréstimos compulsórios, cobrados no 
decurso do próprio exercício financeiro, quando a praxe, em todos os países civilizados, é a 
cobrança, depois de aprovação legislativa, no exercício financeiro seguinte. Existe a preocupação de 
evitar-se a desestabilização dos orçamentos domésticos e do das empresas, pelo surgimento da 
despesa imprevista, como a resultante do imposto novo e do empréstimo compulsório. Vamos à 
racionalidade, ao bom senso.  
A Nação ignora qual a massa de moeda nacional circulante.  
Fazem-se omissões com todas as características de clandestinidade, não obstante o seu elevado 
custo social, porque, ao funcionar como imposto indireto, se torna, sem dúvida, um dos 
preponderantes fatores do fato inflacionário. O Congresso Nacional, -e, portanto, o povo brasileiro – 
precisa saber a quantas anda o País, e nada deverá ser feito em matéria financeira sem seu acurado 
estudo e sua autorização legislativa.  
A emenda em epígrafe tem o objetivo de devolver ao Congresso Nacional responsabilidades que são 
suas. 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda não deverá ser de competência exclusiva do Congresso 
Nacional, uma vez que será disciplinada por lei.  
Trata-se, ademais, de matéria vencida na Comissão V.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:17150 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte artigo no Capítulo III  
Titulo VIII referente ao Sistema Financeiro  
Nacional, do Projeto de Constituição, elaborado  
pela Comissão de Sistematização, onde couber:  
Art. - É competência exclusiva do Congresso Nacional:  
- estabelecer as condições e limites e autorizar a  
emissão de moeda e de títulos da dívida pública  
federal, estadual e municipal. 
Justificativa 
Por delegação de poderes do Congresso Nacional, o Presidente da República assumiu as iniciativas 
de natureza econômico-financeiras. Substabeleceu, por sua vez, esses poderes delegados a 
terceiros. Esses terceiros, em sua fúria legiferante, se excederam, e fizeram a inversão de valores em 
nossa estrutura legal. Decretos-Leis criaram impostos e empréstimos compulsórios, cobrados no 
decurso do próprio exercício financeiro, quando a praxe, em todos os países civilizados, é a 
cobrança, depois de aprovação legislativa, no exercício financeiro seguinte. Existe a preocupação de 
evitar-se a desestabilização dos orçamentos domésticos e do das empresas, pelo surgimento da 
despesa imprevista, como a resultante do imposto novo e do empréstimo compulsório. Vamos à 
racionalidade, ao bom senso.  
A Nação ignora qual a massa de moeda nacional circulante.  
Fazem-se omissões com todas as características de clandestinidade, não obstante o seu elevado 
custo social, porque, ao funcionar como imposto indireto, se torna, sem dúvida, um dos 
preponderantes fatores do fato inflacionário. O Congresso Nacional, - e, portanto, o povo brasileiro – 
precisa saber a quantas anda o País, e nada deverá ser feito em matéria financeira sem seu acurado 
estudo e sua autorização legislativa.  
A emenda em epígrafe tem o objetivo de devolver ao Congresso Nacional responsabilidades que são 
suas. 
Parecer:   
   A emissão de moeda e de títulos da dívida pública são matérias inerentes ao orçamento geral da 
União. A Lei Orçamentária, a nosso ver, deve ser deliberada anualmente pelo Congresso Nacional e, 
como tal, depende da sanção do Presidente da República.  
Portanto, as matérias acima referidas não devem estar inseridas entre aquelas de competência 
exclusiva do Congresso Nacional, obviamente.  
Trata-se, ademais, de matéria vencida na Comissão V.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:17151 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte artigo no Capítulo III,  
Titulo VIII referente ao Sistema Financeiro  
Nacional, do Projeto de Constituição, elaborado  
pela Comissão de Sistematização, onde couber:  
Art. - É competência exclusiva do Congresso Nacional:  
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- autorizar e aprovar empréstimos, operações,  
acordos e obrigações internas e externas de  
qualquer natureza, contraídas pela União, pelos  
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios  
e pelas entidades de sua administração direta e  
indireta, ou sociedades sob seu controle. 
Justificativa 
Por delegação de poderes do Congresso Nacional, o Presidente da República assumiu as iniciativas 
de natureza econômico-financeiras. Substabeleceu, por sua vez, esses poderes delegados a 
terceiros. Esses terceiros, em sua fúria legiferante, se excederam, e fizeram a inversão de valores em 
nossa estrutura legal. Decretos-Leis criaram impostos e empréstimos compulsórios, cobrados no 
decurso do próprio exercício financeiro, quando a praxe, em todos os países civilizados, é a 
cobrança, depois de aprovação legislativa, no exercício financeiro seguinte. Existe a preocupação de 
evitar-se a desestabilização dos orçamentos domésticos e do das empresas, pelo surgimento da 
despesa imprevista, como a resultante do imposto novo e do empréstimo compulsório. Vamos à 
racionalidade, ao bom senso.  
A Nação ignora qual a massa de moeda nacional circulante.  
Fazem-se omissões com todas as características de clandestinidade, não obstante o seu elevado 
custo social, porque, ao funcionar como imposto indireto, se torna, sem dúvida, um dos 
preponderantes fatores do fato inflacionário. O Congresso Nacional, -e, portanto, o povo brasileiro – 
precisa saber a quantas anda o País, e nada deverá ser feito em matéria financeira sem seu acurado 
estudo e sua autorização legislativa.  
A emenda em epígrafe tem o objetivo de devolver ao Congresso Nacional responsabilidades que são 
suas. 
Parecer:   
   Ao Congresso Nacional deve ser atribuída competência para fixar os limites globais das operações 
referidas na presente Emenda, dentro dos quais o Poder Executivo deverá contratá-las.  
Quando aos Estados, Municípios e Distrito Federal a competência deve ser atribuída ao Senado 
federal pelas funções que desempenha na República.  
Trata-se, ademais, de matéria vencida nas deliberações da Comissão V que tratou do assunto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:17200 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XVII do artigo 100 a seguinte redação:  
"XVII - Escolher pelo voto secreto a totalidade dos membros do Tribunal de Contas da União." 
Justificativa 
Impõe-se estabelecer a prerrogativa de o Poder Legislativo poder escolher a totalidade dos futuros 
membro do Tribunal de Contas da União. 
Mesmo considerando a honestidade dos indicados que procuram, usualmente, executar seus 
misteres com absoluta isenção, não podemos deixar de considerar como espúria a identificação feita 
pelo Executivo. 
Indicados pelo Chefe do Governo, esses Ministros vão na maioria das vezes julgar as contas 
daqueles que os nomearam.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:17650 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
  EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 100, item XVI, letra "b"  
Suprima-se o item XVI, letra b do Art. 100 do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO. 
Justificativa 
Aprovar concessões de linhas de ônibus é atribuição específica do Executivo. As concessões derivam 
de concorrências públicas, o que, por si só, já é crivo suficiente para dispensar o Congresso Nacional 
desta tarefa. A lei ordinária que trata da matéria, por sua vez, coroa o processo da concorrência 
púbica de requisitos que, observados, lhe dão as garantias necessárias.  
Parecer:   
   Optou-se pela supressão do dispositivo. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:18047 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Adite-se a seguinte expressão "bem como de  
seguridade social e de previdência" ao inciso XV  
do artigo 100 do projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
Pela importância da seguridade social e da previdência na economia brasileira e na vida de cada 
cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de 
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:18148 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 100, Título V,  
Capítulo I, Seção II, a seguinte redação,  
suprimindo-se o art. 11 e seu parágrafo único, do Título I:  
"Art. 100. ..................................  
I - Resolver definitivamente sobre tratados,  
convenções e acordos internacionais, autorizando e  
aprovando empréstimos, operações ou acordos  
externos, de qualquer natureza, inclusive  
prorrogando ou aperfeiçoando os pré-existentes, de  
interessa da União, dos Estados, do Distrito  
Federal, dos Municípios e dos órgãos e entidades  
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da administração indireta nos quais o Poder  
Público tenha participação exclusiva ou majoritária." 
Justificativa 
Com a presente proposição, pretende-se retribuir ao Congresso Nacional a competência exclusiva 
para a autorização e aprovação de empréstimos, acordos ou operações externas de qualquer 
natureza, objetivando controlar o processo de endividamento externo da União, e de suas empresas 
e autarquias, que conjuntamente serão responsáveis por mais de 90% da dívida externa pública. 
Essa dívida, foi contraída à revelia do Congresso, e hoje se discute sobre sua legalidade, legitimidade 
e ética. 
Não podemos mais incorrer nesse erro, razão pela qual espero o apoio de todos os constituintes para 
a aprovação da presente proposição.  
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:18453 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XIV do artigo 100, do título  
V, capítulo I, seção II a seguinte redação:  
Art. 100 - ..................................  
I - ..............................................  
XIV - Aprovar ou revogar a concessão e  
renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. 
Justificativa 
Apresentamos outra proposta criando o Conselho de Comunicação Social com competência para 
propor ao Congresso Nacional a concessão de outorga de canais de rádio e televisão. 
Nestas condições, necessário se torna alterar o inciso XIV do artigo 100, dando poderes ao 
Congresso Nacional para aprovar ou não referidas concessões.  
Parecer:   
   Reservou-se ao Congresso Nacional a competência para examinar os atos de concessão. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:18690 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23 do Regimento interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO a 
seguinte redação:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  
DO CONGRESSO NACIONAL  
[...] 
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Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - resolver definitivamente sobre  
tratados, convenções e acordos internacionais  
celebrados pelo Presidente da República;  
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente;  
III - conceder autorização prévia para o  
Presidente da República e o Primeiro-Ministro se  
ausentarem do País;  
IV - aprovar ou suspender o estado de  
defesa, o estado de sítio e a intervenção federal;  
V - aprovar a criação de Territórios, sua  
transformação em Estado ou reintegração ao Estado  
de origem;  
VI - mudar temporariamente a sua sede;  
VII - fixar, no primeiro semestre da última  
sessão legislativa de cada legislatura, a  
remuneração dos membros do Congresso Nacional, do  
Presidente da República, do Primeiro-Ministro e  
dos Ministros de Estado;  
VIII - julgar anualmente as contas do  
Primeiro-Ministro, bem como apreciar os relatórios  
sobre a execução dos planos de governo;  
IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente  
ou por qualquer das Casas, os atos do Executivo,  
inclusive os da administração indireta;  
X - determinar a realização de referendo;  
XI - regulamentar as leis, em caso de  
omissão do Executivo;  
XII - sustar os atos normativos do  
Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou  
dos limites de delegação legislativa;  
XIII - dispor sobre a supervisão, pelo Senado  
da República, dos sistemas de processamento  
automático de dados mantidos ou utilizados pela  
União, inclusive a Administração Indireta;  
XIV - examinar a concessão e renovação de  
concessão de emissoras de rádio e televisão;  
XV - acompanhar e fiscalizar a atividade do  
governo em matéria de política monetária,  
financeira e cambial; e  
XVI - aprovar previamente a implantação de  
obras federais de grande porte, conforme  
determinar a lei.  
[...] 
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:18707 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO D ÁVILA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do artigo 100 a redação  
abaixo, acrescente-se o item II, renumerando-se  
este e os subsequentes:  
Art. 100 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - autorizar a ratificação de tratados,  
convenções e outros atos internacionais assinados  
pelo Executivo;  
II - autorizar o Executivo a denunciar  
tratados, convenções e outros atos internacionais  
sobre direitos do homem, direito humanitário, e as  
convenções internacionais do trabalho; 
Justificativa 
A redação do item I do Projeto, inobstante repetir disposição da Carta de 1967, mantida em Emendas 
posteriores, é inadequada e já foi objeto de críticas. Na verdade, o Congresso só resolve 
definitivamente quando não aprova o texto do acordo, hipótese em que o Executivo fica impedido de, 
com sua função fiscalizadora, se resume a, encaminhado o documento e a ele aquiescendo, autorizar 
o Executivo a ratificá-lo.  
Por outro lado, é preciso uniformizar a linguagem do projeto. A expressão “tratados, convenções e 
outros atos internacionais”  substitui, com vantagem a utilizada pelo Projeto e, apesar de ser passível 
de crítica, deve ser mantida, por já está consagrada no Direito pátrio. 
Por sua inegável importância, os atos internacionais sobre direitos humanos, direito humanitário e as 
convenções internacionais do trabalho merecem tratamento especial que representam conquistas da 
humanidade, sua denúncia deve ser precedida de autorização do Congresso Nacional.  
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:18924 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 100, XI  
Exclua-se o inciso XI do art. 100 do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Sempre foi da competência privativa do Presidente da República a regulamentação das Leis (art. 102, 
item 12, Constituição 1824; art. 48, item 1º, Constituição de 1891; art. 56, item 1º, CF 1934, art. 11, 
74, a, CF/37; art. 83, II CF/6; art. 81, III, EC/1969)  
Não devemos, portanto, alterar aquela competência exclusiva.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:19299 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se ao art. 100, XII, a seguinte redação:  
"...sustar os atos normativos do Executivo,  
ou do Judiciário, que exorbitem do poder  
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;" 
Justificativa 
A crescente competência normativa do Judiciário impõe que, no sistema de “freios e contrapesos”, 
seja estendido o veto legislativo aos atos desse Poder que tenham materialidade de ato 
administrativo.  
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:19390 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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  
[...] 
Art. 57 - É da competência privativa do Congresso Nacional:  
I - resolver, definitivamente, sobre acordos  
internacionais celebrados pelo Presidente da República;  
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra e promover a paz, a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permanecer temporariamente;  
III - conceder autorização prévia para o  
Presidente da República e o Primeiro Ministro se  
ausentarem do País;  
IV - aprovar ou suspender o estado de defesa,  
o estado de sítio e a intervenção federal;  
V - mudar temporariamente a sua sede;  
VI - aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de áreas para a Constituição de  
Estados ou Territórios;  
VII - fixar, no fim do primeiro semestre da  
última sessão legislativa de cada legislatura, a  
remuneração dos membros do congresso Nacional, do  
Presidente da República, do Primeiro Ministro e  
dos Ministros de Estado;  
VIII - julgar anualmente as contas do  
Primeiro Ministro, bem assim apreciar os  
relatórios sobre a execução dos planos de Governo;  
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IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou  
através de qualquer das Casas, os atos do  
Executivo, inclusive os da administração indireta;  
X - determinar a realização de referendo e  
regulamentar as leis, quando houver omissão do  
Executivo;  
XI - sustar os atos normativos do Executivo  
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites  
de delegação legislativa;  
XII - dispor sobre a supervisão, pelo Senado,  
dos sistemas de processamento automático da dados  
utilizados pela União, inclusive na administração indireta;  
XIII - referendar a concessão e renovação de  
concessão de emissoras de rádio e televisão;  
XIV - acompanhar e fiscalizar a política  
monetária, financeira e cambial;  
XV - aprovar, previamente, a implantação de  
obras federais de grande porte, conforme  
determinar a lei, e a concessão de linhas  
comerciais de transporte internacional de  
passageiros e rodovias federais, vedado o  
monopólio.  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:19539 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do Inciso XIII do Artigo 100.  
Suprima-se o inciso XIII do artigo 100 do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
O inciso XIII representa novidade extravagante, eis que insere na competência do Congresso 
Nacional matéria de ordem estritamente peculiar à Administração Pública. 
Por conseguinte, impõe-se a supressão ora proposta, em razão do caráter administrativo que envolve 
o assunto.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial. Nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:19553 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Suprima-se a alínea "d" do item III do artigo  
107 e o item VIII do artigo 108, e inclua-se como  
consequência, um item XIX no artigo 100, do  
Projeto de Constituição, com a seguinte redação:  
"Art. 100 ..................................  
XIX. aprovar por maioria absoluta dos membros da Câmara e do Senado:  
a) a indicação do Procurador-Geral da República;  
b) a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República, antes do término de seu mandato". 
Justificativa 
O Procurador-Geral da República exerce um cargo cujas funções são da mais alta relevância, para o 
bom desempenho das atividades públicas da União. Assim, por esse motivo, e para que mantenha 
ele a devida independência em face do Poder Executivo, exigência dos seus cargos, deve o 
Procurador-Geral da República ser indicado pelo Congresso Nacional.  
No entanto, o Projeto de Constituição incorrendo num grave equívoco cometeu à Câmara Federal o 
poder de indica-lo, e ao Senado o poder de exonera-lo. Ora, desta forma, o Congresso não teria nas 
mãos o poder uno entre as duas Casas, podendo ocorrer o absurdo de uma Casa indicar e a outra 
exonerar, assim sucessivamente.  
A melhor técnica está, então a indicar que esse poder fique não mais do Congresso como um todo, e 
não dividido entre suas Casas.  
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:19614 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo a ser Emendado: Art. 100  
Suprima-se o inciso III e VII do art. 100. 
Justificativa 
Com a proposta de supressão do cargo de Primeiro Ministro não se justifica constar qualquer 
atribuição constitucional.  
Parecer:   
   A questão do Sistema de Governo, em face das discussões, que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do Substitutivo. Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:19855 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 100, Inciso XVI, Seção II,  
Capítulo I, Título V, do Projeto de Constituição,  
as seguintes alíneas, oriundas do art. 410:  
"ART. 100 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
............................................  
XVI - aprovar previamente:  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
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c) os planos e programas relativos à  
utilização da Floresta Amazônica, da Mata  
Atlântica, do Pantanal e da Zona Costeira;  
d) a instalação, ou ampliação de centrais  
hidroelétricas de grande porte, termoelétricas e  
de indústrias de alto potencial poluidor." 
Justificativa 
Esta emenda objetiva também transferir para o capítulo próprio, matéria que originariamente figura no 
art. 410 do Projeto de Constituição, de modo a melhor sistematiza-la, visto tratar-se de definição de 
competência do Congresso Nacional, embora relativa ao meio ambiente. 
Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:19941 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso XIII, do art. 100: 
Justificativa 
Trata o mencionado dispositivo de subordinar a supervisão do Senado todos os sistemas de 
processamento de dados mentidos ou utilizados pela União e sua administração indireta. 
Prosperando este dispositivo Constitucional, representará absurda irracionalidade de submeter um 
Poder a outro para execução da tarefa meramente administrativa de processamento de dados, 
justamente quando a configuração dos equipamentos desenvolveram-se no sentido da 
descentralização, mediante utilização de equipamentos de pequeno porte, a fim de evitar-se a 
ineficiência e morosidade de utilização dos grandes sistemas de processamentos.  
Parecer:   
   O Projeto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:20289 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao art. 100, item XVI, letra b  
Suprima-se o item XVI, letra b, do art. 100 
Justificativa 
Aprovar concessões de linhas de ônibus é atribuição específica do Executivo. As concessões derivam 
de concorrências públicas, o que, por si só, já é crivo suficiente para dispensar o Congresso Nacional 
desta tarefa. A lei ordinária que trata da matéria, por sua vez, coroa o processo da concorrência 
púbica de requisitos que, observados, lhe dão as garantias necessárias.  
Parecer:   
   O Projeto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 199  

 

   
   EMENDA:20361 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao item VIII do Art. 100 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"Art. 100 - ........................... 
VIII - julgar anualmente as contas do  
Primeiro-Ministro relativas à administração direta  
e indireta da União, autarquias, empresas de  
economia mista, empresas públicas e fundações, bem  
como apreciar os relatórios sobre a execução dos  
planos de Governo". 
Justificativa 
Com essa emenda, pretendemos deixar clara a responsabilidade do Primeiro-Ministro quanto ao 
orçamento das autarquias, empresas de economia , empresas públicas, fundações e administração 
direta e indireta da União.  
Parecer:   
   A questão do sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:20379 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No. 08  
Supressiva  
Suprima-se a alínea "a" do inciso XVI do art.  
100, acoplando-se a alínea "b" ao enunciado do  
referido inciso, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 100 - ............................. 
XVI - aprovar a concessão de linhas  
comerciais de transporte aéreo, marítimo, fluvial  
e de transportes interestadual de passageiros em  
rodovias e ferrovias federais, vedado o monopólio. 
Justificativa 
A referência a “obras federais de grande porte” decorre de circunstancias conjunturais. Os abusos 
rejeitados, por longos anos, são os fatores que a inspiraram. O projeto, no seu contexto, já prevê 
bons e eficazes mecanismos de controle. É dispensável o detalhamento. Uma Constituição, tanto 
quanto possível, deve pairar acima do circunstancial.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, porquanto a matéria do inciso XVI do art. 100 não está contemplada no 
Substitutivo.  
Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:20381 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No. 07  
Modificativa  
Ao inciso IX do art. 100 seja dada a redação  
seguinte, com a incorporação do inciso XV, que  
deve ser suprimido, renumerando-se os demais:  
"Art. 100 - .............................. 
IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou  
por qualquer de suas casas, os atos da  
administração direta e indireta e acompanhar a  
atividade do governo em matéria de política  
monetária, financeira e cambial". 
Justificativa 
Com a junção dos incisos referidos, evita-se a redundância, sem prejuízo da ênfase à política 
financeira e cambial.  
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:20383 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No. 06  
Supressiva  
Suprima-se o inciso III do art. 100. 
Justificativa 
A reiteração é indispensável. A matéria já se acha disciplina na parte referente ao Executivo.  
Parecer:   
   A questão do sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:20384 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No. 05  
Modificativa  
Ao inciso I do art. 100 seja dada a redação seguinte:  
"I - dispor sobre tratado, convenções e  
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acordos internacionais celebrados pelo Presidente  
da República". 
Justificativa 
Com a emenda, limpa-se e precisa-se a redação do texto. 
A palavra “dispor” já carrega em si a acepção de “resolver em caráter definitivo” (Aurélio) 
Parecer:   
   Os tratados, convenções e acordos internacionais são celebrados pelo Presidente da República e 
ratificados ou não pelo Congresso Nacional. A norma do item I do art. 100 está corretíssima.  
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:20407 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
Transfira-se para o artigo 100 os itens III, IV, V, VI e VII do artigo 108.  
Substitua-se nos artigos 200, § 1o., 204 § 1o. e 227 caput, as expressões "Senado da  
República" por "Congresso Nacional". 
Justificativa 
Não se deve atribuir apenas a uma das casas do Legislativo as competências que pela sua 
importância devem ser objeto de deliberação de todos representantes do povo. 
Parecer:   
   Pela rejeição. Cada câmara do sistema tem sua área de competência, da mesma forma que o 
Congresso Nacional, como previsto no Projeto. 
 
   
   EMENDA:20410 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Inclua-se onde couber, excluindo-se o item  
VII do Art. 100 do Projeto, nos Capítulos I, II e,  
III, do Título V  
"A remuneração do Presidente do República, do  
1o. Ministro, dos Ministros de Estado e dos  
membros do Congresso Nacional serão fixados, no  
1o. semestre da última sessão legislativa de cada  
legislatura, com equivalência a determinado no.  
sobre o menor salário fixado em lei, mantendo-se  
sempre uma diferença não excedente a 10% de uns  
para os outros.  
§ Único: Os membros do STF terão remuneração  
igual à dos membros do Congresso Nacional,  
obedecendo-se para os demais Tribunais Superiores  
e membros do poder judiciário o disposto no art. 188 IV.  
A emenda é sugestão de Aldo Ripasarti, de  
Santos - SP e Ruy Gutierrez, de Sorocaba - SP e  
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varias pessoas de Campinas cujas assinaturas foram  
encaminhadas por Terezinha Gama Pinto. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:20520 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo I do Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Substitua-se o texto constante do Capítulo I  
do Título V do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
Seção I - Do Congresso Nacional  
[...] 
Art. 50 - É de competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - Resolver, definitivamente, sobre  
tratados, convenções e acordos internacionais  
celebrados pelo Presidente da República;  
II - Autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra e a celebrar a paz, a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente;  
III - Conceder autorização prévia para o  
Presidente da República se ausentar do país;  
IV - Aprovar ou suspender o estado de defesa,  
estado de sítio e a intervenção federal;  
V - Aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de áreas de Territórios ou Estados,  
ouvidas as Assembléias Legislativas;  
VI - Mudar, temporariamente, a sua sede;  
VII - Fixar, no primeiro semestre da última  
sessão legislativa de cada legislatura, a  
remuneração dos membros do Congresso Nacional, do  
Presidente da República, do Primeiro-Ministro e  
dos Ministros de Estado;  
VIII - Julgar anualmente as contas do  
Presidente da República, bem como apreciar os  
relatórios sobre as execuções dos planos de governo;  
IX - Fiscalizar e controlar, conjuntamente ou  
através de qualquer das Casas, os atos do  
Executivo, inclusive os da administração indireta;  
X - Determinar a realização de referendo;  
XI - Regulamentar as leis quando da emissão do Executivo;  
XII - Sustar os atos normativos do Executivo  
que exorbitem o poder regulamentar ou dos limites  
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de delegação legislativa;  
XIII - Dispor sobre a supervisão, pelo Senado  
Federal, dos sistemas de processamento automático  
de dados, mantidos ou utilizados pela União,  
inclusive a administração indireta;  
XIV - Referendar a concessão e renovação de  
concessão de emissoras de rádio e televisão;  
XV - Acompanhar e fiscalizar a atividade do  
Governo em matéria de política monetária,  
financeira e cambial;  
XVI - Aprovar previamente a implantação de  
obras federais de grande porte, conforme  
determinar a lei.  
§ Único - Salvo disposição constitucional  
em contrário, as deliberações de cada Câmara e de  
suas comissões serão tomadas por maioria dos votos  
presentes, desde que esta maioria não seja  
inferior a um quinto do total dos membros.  
[...] 
Justificativa 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituições. 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico.”  
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:20715 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   Emenda no.  
Popular  
Inclui, onde couber, no Título I (Dos  
Princípios Fundamentais), o seguinte artigo:  
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"Art. .... - A sociedade brasileira é pluriétnica."  
Insere, onde couber, na Seção II (Das  
Atribuições do Congresso Nacional), do Capítulo I  
(Do Legislativo), do Título V (Da Organização dos  
Poderes e Sistema de Governo), o seguinte  
dispositivo:  
"Art. ..... - Compete exclusivamente ao Congresso Nacional:  
I - legislar sobre as garantias dos direitos dos índios."  
Acrescenta, onde couber, no Capítulo VIII  
(Dos Índios), do Título IX (Da ordem Social), os  
seguintes artigos e parágrafos:  
"Art. - Os índios gozarão dos direitos  
especiais previstos por lei.  
§ 1o. - São reconhecidos aos índios a sua  
organização social, seus usos, costumes, línguas,  
tradições e seus direitos originários sobre as  
terras que ocupam.  
§ 2o. - Compete à União a proteção às terras,  
às instituições, às pessoas, aos bens, à saúde e à  
educação dos índios.  
Art. - As terras ocupadas pelos índios são  
inalienáveis, destinadas à sua posse  
permanente, independendo de demarcação, ficando  
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo  
das riquezas naturais do solo e do subsolo, das  
utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais,  
assegurado o direito de navegação.  
§ 1o. - São terras ocupadas pelos índios as  
por eles habitadas, as utilizadas para caça,  
pesca, extração, coleta, agricultura e outras  
atividades produtivas, e as áreas necessárias à sua  
reprodução física e cultural, segundo seus usos,  
costumes e tradições, incluídas as necessárias à  
preservação do meio ambiente e do seu patrimônio  
cultural.  
§ 2o. - As terras indígenas são bens da  
União, inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis a qualquer título, vedada outra  
destinação que não seja a posse e usufruto dos  
próprios índios.  
§ 3o. - Aos índios é permitida a cata,  
faiscação e garimpagem em suas próprias terras.  
§ 4o. - Excepcionalmente, a pesquisa e lavra  
de recursos minerais em terras indígenas poderão  
ser feitas apenas pela União, em regime de  
monopólio, com prévia autorização dos índios que  
as ocupam, quando houver relevante interesse  
nacional, assim declarado pelo Congresso Nacional  
para cada caso, provada a inexistência de reservas  
conhecidas e suficientes para o consumo interno da  
riqueza mineral em questão em outras partes do  
território brasileiro.  
§ 5o. - Nos casos previstos no parágrafo  
anterior, o lucro resultante da lavra será  
integralmente revertido aos índios.  
Art. - A União, no prazo de quatro anos,  
formalizará o reconhecimento e executará a  
demarcação das terras indígenas ainda não  
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demarcadas, observado o disposto no § 1o. do  
artigo anterior.  
§ 1o. - O disposto no caput não exclui, do  
reconhecimento e da demarcação pela União, as  
terras de índios contactados após o prazo de  
quatro anos.  
§ 2o. - Ficam vedadas a remoção de grupos  
indígenas de suas terras e a aplicação de qualquer  
medida que limite seus direitos à posse e ao  
usufruto exclusivo.  
Art. - São nulos e extintos e não  
produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza, ainda que já praticados, que tenham por  
objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou  
concessão de terras ocupadas pelos índios.  
§ 1o. - A nulidade e a extinção de que trata  
este artigo não dão direito de ação ou indenização  
contra a União ou os índios.  
§ 2o. - Os atos que possibilitem, autorizem  
ou constituam invasão de terras indígenas ou  
restrição ilegal a algum dos direitos aqui  
previstos, caracterizam delito contra o patrimônio  
público da União.  
Art. - Os índios, suas comunidades e  
organizações, o Ministério Público e o Congresso  
Nacional, são partes legítimas para ingressar em  
juízo em defesa dos interesses e direitos dos índios.  
Art. - Ao Ministério Público compete a  
defesa e proteção dos direitos dos índios,  
judicial e extra-judicialmente, devendo agir de  
ofício ou mediante provocação.  
§ 1o. - A proteção compreende a pessoa, o  
patrimônio material e imaterial, o interesse dos  
índios, a preservação e restauração dos seus  
direitos, a reparação de danos e a promoção de  
responsabilidade dos ofensores.  
§ 2o. - Em toda relação contratual de que  
puder resultar prejuízo aos direitos dos índios,  
será obrigatória a interveniência do Ministério  
Público sob pena de nulidade." 
Justificativa 
Aos Índios devem ser reconhecidos: 
- o direito, enquanto brasileiros culturalmente diferenciados, a suas formas de organização social; 
- o direito, enquanto primeiros habitantes do Brasil, às terras que ocupam e a suas riquezas naturais, 
do solo e do subsolo; e  
- o direito, enquanto vulneráveis sobreviventes de um extermínio e de uma espoliação seculares, a 
uma proteção especial da União.  
AUTOR: MARIA JOSÉ TAVARES PEREZ E OUTROS (41.114 subscritores)  
 ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- ASSOSIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA (ABA) 
- COORDENAÇÃO NACIONAL DOS GEÓLOGOS (CONAGE) 
- SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROCESSO DA CIÊNCIA (ABPC) 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR Nº PE 00040-7, 1987 
“Dispõe sobre as populações indígenas” 
Entidades Responsáveis: 
- Associação Brasileira de Antropologia (ABA); 
- Coordenação Nacional dos Geólogos (CONAGE),e 
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- Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 41.114 eleitores e apresentada pelas entidades associativas acima mencionadas com o 
apoio de várias outras associações, a presente emenda visa a estabelecer, no futuro texto 
constitucional, princípios que assegurem proteção e direitos aos índios.  
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que a iniciativa sob exame, segundo as informações da Secretaria, 
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nº PE 
00040-7, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria.  
Parecer:   
   Subscrita por 41.114, eleitores, a Emenda Popular sob exame foi apresentada pela associação 
Brasileira de Antropologia -ABA, pela Coordenação Nacional dos Geológos - CONAGE e pela 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC.  
Propõe a Emenda seja estabelecido no texto da futura constituição um conjunto de normas que 
garanta proteção e direitos às populações indígenas.  
A inclusão, no Título I (Dos Princípios Fundamentais), da norma que registra o caráter pluriétrico da 
sociedade brasileira não nos pareceu aconselhável, desde que, no nosso entendimento, a 
preocupação maior do legislador da nova Carta deve ser assegurar a igualdade de direitos de todos 
os cidadãos, sem distinção de qualquer natureza.  
A disposição que considera ser competência exclusiva do Congresso Nacional legislador sobre as 
garantias dos direitos indígenas parece-nos desnecessária, levando-se em conta o estabelecido no 
nosso Segundo Substitutivo. Com efeito, o mencionado Substitutivo dispõe, em seu artigo 201, inciso 
XIV, que cabe privativamente à União legislar sobre populações indígenas e, em seu artigo 54, que 
cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as 
matérias de competência da União, ressalvadas as concernentes à competência exclusiva do 
Congresso Nacional ou de cada uma de suas Casas.  
No que se refere especificamente à autorização para exploração de riquezas minerais em terras 
indígenas, preferimos, dada sua relevância, subordiná-la à competência exclusiva do Congresso 
Nacional, conforme artigo 55, inciso XVIII.  
A Emenda sugere, igualmente, a isenção de dezenove dispositivos no Capítulo VIII (Dos Índios), do 
Título IX (Da Ordem Social). Podemos afirmar, analiticamente, que esse elenco de normas engloba 
os direitos dos índios em quatro esferas: a dos direitos gerais, e das terras, a da exploração mineral 
e a dos organismos envolvidos na defesa dos interesses e direitos indígenas.  
Os direitos gerais estão assegurados no artigo 261, onde está expresso que "são reconhecidos aos 
índios seus direitos originários sobre as terras de posse imemorial onde se acham permanentemente 
localizados, sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à 
União a proteção desses bens". A educação dos índios, como, de resto, dos demais cidadãos, está 
contemplada no Capítulo próprio, com referência específica no artigo 236, parágrafo primeiro.  
A garantia de posse permanente sobre as terras de posse imemorial e de usufruto exclusivo das 
riquezas naturais do solo, dos recursos fluviais e de todas as utilidades nelas existentes está 
registrada no artigo 262 e seus parágrafos.  
Não acolhemos, a sugestão de assegurar aos índios direito de usufruto exclusivo, dos bens do 
subsolo, uma vez que, a par de garantir os direitos que assegurem a preservação étnica e cultural 
das populações indígenas, é necessário, no interesse nacional, assegurar o acesso às riquezas 
existente no subsolo do território ocupado por essas populações.  
A exploração mineral em terras dos índios deve , à nossa compreensão, efetivar-se mediante 
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, e não como privilégio da 
união, com prévia autorização dos índios, como propõe a Emenda. A esse respeito, a autorização dos 
índios representaria figura jurídica inusitada, pois, conquanto tenham eles o usufruto exclusivo, não 
podem dispor de bens pertencentes à União.  
No que diz respeito à defesa dos interesses e direitos indígenas, acolhemos o substancial da 
proposta da Emenda, nos termos do artigo 151, inciso V, do artigo 261, parágrafo 1o., e do artigo 
263.  
Consideradas as ressalvas quanto ao usufruto exclusivo do subsolo e à autorização necessária à 
exploração de riquezas minerais, cremos ter acolhido parte essencial da Emenda, deixando de 
abrigar matérias que, a nosso ver, devem ser mais apropriadamente contempladas no âmbito da 
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legislação ordinária.  
Dessa forma, somos pela aprovação parcial da Emenda, nos termos do Substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20883 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Suprime-se o inciso I do artigo 77, e  
acrescente-se ao art. 83 o seguinte inciso:  
Inciso - resolver, definitivamente, sobre  
tratados, convenções, acordos e atos internacionais  
celebrados pelo Presidente da República, bem como  
todos os demais instrumentos que vinculem o País  
externamente a qualquer título, ainda que  
complementares ou regulamentadores de outros já ratificados. 
Justificativa 
A intensidade é o crescente vulto que assume as questões externas, seja de ordem política, 
econômica, militar ou social, estão a demandar a agilização dos mecanismos relativos ao exame e 
decisão sobre os atos de qualquer natureza, firmados pelo Presidente da República, vinculando o 
País na ordem internacional. 
O Senado Federal é tradicionalmente competente para apreciar a indicação dos nomes para o 
exercício das Chefias de Missões Diplomáticas de caráter permanente. Na qualidade de órgão 
representativo dos Estados-membros, cabe-lhe, com exclusividade , opinar sobre tão relevante 
assunto de interesse da política externa. Entendemos que, a exemplo do que ocorre em outros 
estados federados, à Câmara Alta deve ser atribuída, privativa e exclusivamente, a missão de opinar, 
em definitivo, sobre os compromissos externos consubstanciados em tratados, convenções ou atos 
de qualquer espécie.  
A inovação ora apresentada tem o mérito, além de introduzir maior flexibilidade a rapidez no 
processamento das Mensagens Presidenciais envolvendo no trato da política externa que 
inevitavelmente adviria todas as vezes que a Câmara dos Deputados fosse dissolvida na forma do 
Parlamentarismo proposto. 
Parecer:   
   O pretendido na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:20899 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 77, do Substitutivo do Relator.  
Acrescente-se ao artigo 77, do Substitutivo  
do Relator, onde couber, inciso com o seguinte teor:  
"Art. 77 - ..................................  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 208  

 

"Inciso - Fiscalizar os atos de autorização e  
concessão de pesquisa e lavra de recursos minerais  
em terras indígenas." 
Justificativa 
A atividade de mineração em terras indígenas embora venha regulada  no Substitutivo de maneira 
restritiva , só sendo permitida à União e a empresas nacionais, tendo-se estas como aquelas que 
tenham a maioria de capital votante e o poder de decisão em mãos de brasileiros domiciliados no 
País, torna-se merecedora no que ao ato que a autoriza de um controle pelo Congresso Nacional, a 
fim de afastar-se o risco de serem outorgadas autorizações ou concessões de pesquisa ou lavra 
mineral sem observância dos interesses dos direitos dos índios. 
Estas as razões que justificam a presente emenda. 
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:20920 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 77, item X, a seguinte redação:  
"Art. 77. ..................................  
X - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou  
por qualquer das Casas e por Comissões  
Especializadas de Fiscalização e Controle, os atos  
do Executivo, inclusive os de administração indireta." 
Justificativa 
Não há porque impedir a ação,  por exemplo , das Comissões de Fiscalização e Controle do Senado 
Federal  e da Câmara dos Deputados, na fiscalização dos atos do Poder Executivo . Facilita-se com 
tal iniciativa a ação congressual. 
Parecer:   
   O texto do Substitutivo atende à pretensão da Emenda. O acréscimo proposto não é de ser 
acolhido, visto percutir matéria própria de regimento interno.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:20940 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do artigo 77 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 77. ..................................  
I - Resolver definitivamente sobre tratados,  
convenções e acordos internacionais, autorizando e  
aprovando empréstimos, operações ou acordos  
externos, de qualquer natureza, inclusive  
prorrogação ou aperfeiçoando os pré-existentes, de  
interesse da União, dos Estados, do Distrito  
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Federal, dos Municípios e dos órgãos e entidades  
da administração indireta nos quais o poder  
público tenha participação exclusiva ou majoritária." 
Justificativa 
Com a presente proposição, pretende-se retribuir ao Congresso Nacional a competência exclusiva 
para a autorização e aprovação de empréstimos, acordos ou operações externas de qualquer 
natureza, objetivando controlar o processo de endividamento externo da União, e de suas empresas 
e autarquias, que conjuntamente serão responsáveis por mais de 90% da dívida externa pública. 
Essa dívida, foi contraída a revelia do Congresso, e hoje se discute sobre sua legalidade, legitimidade 
e ética. 
Não podemos mais incorrer nesse erro, razão pela qual espero o apoio de todos os constituintes para 
a aprovação da presente proposição.  
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:20946 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VI do artigo 77 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 77. ..................................  
I - ........................................  
VI - aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de áreas de Território ou Estados,  
realizado plebiscito e ouvidos as Assembléias Legislativas." 
Justificativa 
A incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Território ou Estados devem pressupor 
a concordância das populações envolvidas ou afetadas por qualquer das formas de mudança.  
Essa audiência à população só pode se dar através de plebiscito, pelo que se põe no texto 
constitucional a exigência.  
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:20951 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XV do Artigo 77 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
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Art. 77  
I - .................................................  
XV - aprovar ou revogar a concessão e  
renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. 
Justificativa 
Apresentamos outra proposta criando o Conselho de Comunicação Social com competência para 
propor ao Congresso Nacional a concessão de outorga de canais de rádio e televisão. 
Nestas condições, necessário se torna alterar o inciso XV do Artigo 77, dando poderes ao Congresso 
para aprovar ou não referidas concessões. 
A forma de Redação proposta está muito subjetiva. O Congresso tem que ter o poder de aprovar ou 
revogar.  
Parecer:   
   A redação dada ao Substitutivo atende, de forma ampla, aos fins perseguidos pela Emenda, que 
está, assim, em parte acolhida.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:21020 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda supressiva:  
Suprima-se a redação do inciso IV, do art.  
77, do Projeto de Constituição, renumerando-se os  
demais incisos. 
Justificativa 
A supressão é necessária por adequação com outros dispositivos que dispõem sobre regime 
presidencialista. 
Parecer:   
   O Substitutivo expressa, de forma cristalina, opção pelo sistema parlamentarista de governo. 
Conquanto os dispositivos pertinentes resultem do aporte de diferentes proposições, não há como se 
acolher a que vislumbra finalidade diametralmente oposta, à por fim consignada. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21054 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao item V do artigo 77 a seguinte redação:  
"V - aprovar ou suspender o estado de sítio e a intervenção federal." 
Justificativa 
Ao sugerimos a supressão do estado de defesa esta atribuição desaparece das prerrogativas do 
Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
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Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21274 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Suprima-se o item XIII, do art. 77,  
incluindo-se a matéria no item XI, do art. 83,  
renumerando-se o item seguinte:  
"Art. 83 - ............................ 
XI - Suspender, total ou parcialmente, a  
vigência de atos normativos da Administração  
Pública Federal, direta ou indireta, que  
exorbitarem do poder regulamentar ou dos limites  
da delegação legislativa". 
Justificativa 
Deslocamos da competência do Congresso Nacional para a privativa do Senado Federal, ampliando 
e definindo melhor a abrangência do chamado do VETO LEGISLATIVO que tem como principal 
objetivo a salvaguarda do princípio da legalidade. A matéria resultou de emenda de minha autoria, 
como alterações que, data vênia, pioraram o texto primitivo, que se quer restabelecido.  
Se prevê a suspensão total ou parcial que o texto não explicitou. Caso não deslocada a competência, 
a eficácia da norma fica prejudicada, pois rever textos regulamentares pelo Congresso Nacional é 
mais difícil do que votar a alteração da lei descumprida ou agredida.  
São comuns as práticas de administradores que, a título de regulamentar normas legais, praticam 
atos sem condições de sustentação jurídica. 
Neste caso, muito mais rapidamente e como efeito imediato e aplicação geral, pode o Senado 
Federal, através de Resolução, suspender a vigência da norma, sem se precisar usar de recurso 
judicial.  
A ação encontra respaldo na própria função fiscalizadora do Poder Legislativo, que sempre merece 
aprimorada, ao lado de abrir aos representados a oportunidade de colaborar no cumprimento das leis, 
denunciado aos seus representantes as suas transgressões.  
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21470 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Título V - Capítulo I - Seção II  
Dê-se ao inciso II do art. 77 a redação seguinte:  
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"Art. 77 ....................................  
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar a guerra, a celebrar a paz, a permitir  
que forças estrangeiras, em missão de paz,  
transitem pelo território nacional." 
Justificativa 
Esta emenda se harmoniza com outras que dirige ao art. 31, IV, e ao art. 115, XXIII. O Brasil há de 
firmar-se, internacionalmente, como amante da paz. Portanto, em seu território só deve ser admitido o 
trânsito de tropa estrangeira em missão de paz; a permanência nunca.  
Parecer:   
   A redação do Substitutivo acolhe conceito amplamente referendado pela Comissão Temática.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21473 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (Substitutiva) - Título V - Capítulo I -  
Seção II  
Dê-se ao inciso XVII do art. 77 a seguinte redação:  
"Art. 77 - ..................................  
..................................................  
XVII - aprovar, previamente, iniciativa do  
Executivo referente a atividade nuclear, bem como  
o respectivo orçamento;" 
Justificativa 
Há necessidade de deixar bem claro que a aprovação do Congresso é prévia. Isto é muito importante. 
O Orçamento respectivo também deverá ser submetido ao Legislativo. 
Parecer:   
   O pretendido na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:21589 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso XVII do artigo 77:  
XVII - aprovar planos, programas e projetos  
do Executivo referentes as atividades nucleares. 
Justificativa 
Não basta aprovar intensão, cabe ao Legislativo aprovar a atuação concreta do executivo em tão 
relevante matéria. Expressa nos seus planos, programas e projetos de ação.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que está em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
 
   
   EMENDA:21616 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso XI do artigo 77:  
XI - determinar a realização de referendo e/ou plebiscito. 
Justificativa 
Não há como deixar de considerar o plebiscito, dado que há distinções entre as duas formas de 
consulta popular. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que está em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
 
   
   EMENDA:21726 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: artigo 77, inciso XIX e parágrafo único e artigo 140, § 1o. e 2o. 
Justificativa 
A medida proposta no dispositivo do Anteprojeto além de invadir área de competência do Poder 
Judiciário, significa na prática o engessamento das sumulas e a incapacidade de sua revisão pelas 
Côrtes, na medida em que a evolução do direito e da sociedade assim o exigisse.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A simbiose entre lei e jurisprudência parece salutar. 
 
   
   EMENDA:21754 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 77, inciso XVIII  
Suprimir o dispositivo constante do Art. 77,  
inciso XVIII. 
Justificativa 
Aqueles que enriqueceram ilicitamente à custa do patrimônio público e foram condenados por 
sentença passado em julgado, não precisam de decisão do Congresso para o confisco de seus bens. 
A medida é da alçada do Poder Judiciário.  
O Congresso tem outras coisas a fazer. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22060 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 77  
Suprima-se do substitutivo:  
O item XIII do art. 77 
Justificativa 
A matéria é da competência do Poder Judiciário e não do Congresso Nacional.  
Deve ser retirada para não contrastar com o principio estabelecido no art. 3º e seu parágrafo único 
desta Constituição. 
Parecer:   
   Optamos pela manutenção do texto originalmente consignado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22190 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Item XV do Art. 77  
EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 77 - ..................................  
I - ........................................  
XV - autorizar os atos de concessão e  
renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão; 
Justificativa 
Visa a presente emenda substituir o termo “examinar”, concedendo assim poder de decisão ao 
Congresso Nacional e não somente o exame da matéria.  
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22221 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 77 do Substitutivo do Relator.  
Acrescente-se ao Art. 77 o seguinte inciso,  
onde couber:  
"- - fiscalizar os atos de concessão de lavra de recursos minerais." 
Justificativa 
Não pode o Congresso Nacional abdicar de suas prerrogativas quanto à fiscalização dos atos do 
Executivo no particular à concessão para a lavra de recursos minerais. É claro que a não inclusão 
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dessa competência seguramente resulta de algum equivoco ou omissão involuntária do Relator, 
devido ao fato de que ela se impõe por motivos óbvios, já que se trata de matéria da maior 
relevância. 
Parecer:   
   A matéria encontra-se covenientemente abordada no Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:22360 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA E ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 83, inciso III,  
letras "a", "d" e "e" e inciso XI e Artigo 77  
Suprima-se as letras "a", "d" e "e" do inciso  
III e o inciso XI, do Artigo 83, do Substitutivo  
do Relator, ao Projeto de Constituição, e  
incluam-se os incisos XX e XXI no artigo 77, com  
a seguinte redação:  
"Art. 77 - ..................................  
XX - aprovar, por maioria absoluta dos  
membros da Câmara e do Senado, a escolha dos  
titulares dos seguintes cargos:  
a) de magistrados, nos casos determinados  
pela Constituição;  
b) do Presidente e dos Diretores do Banco Central;  
c) do Procurador-Geral da República;  
d) dos membros do Conselho Monetário Nacional."  
XXI - aprovar, por maioria absoluta e por  
voto secreto, a exoneração, de ofício, das  
autoridades e conselheiros mencionados nas letras  
"b", "c" e "d" do item XX." 
Justificativa 
Os cargos indicados no inciso citado são da mais alta relevância, para o bom desempenho das 
atividades públicas da União.  
Assim, para que mantenham seus titulares a devida independência em face do Poder Executivo, 
nada mais justo que sua escolha seja feita pelo Congresso Nacional, e não apenas pelo Senado. 
De outra parte, quem detém o poder de escolha deve possuir, também, por coerência o da 
exoneração. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que a aprovação da escolha dos titulares dos cargos de magistrados, nos casos 
determinados pela Constituição, do Presidente e dos Diretores do Banco Central, do Procurador-
Geral da República e dos membros do Conselho Monetário Nacional, bem como de sua exoneração 
sejam feitas pelo Congresso nacional e não apenas pelo Senado.  
Entendemos que a forma proposta no Substitutivo é a que melhor convém para o caso brasileiro.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22399 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao item XV, do art. 77, a seguinte redação; e acrescente-se alínea:  
XV - aprovar, ou não, os atos de concessão e  
renovação de concessão de emissoras de rádio e de  
televisão, os quais, em qualquer hipótese, somente  
serão outorgadas a pessoa física, não se admitindo  
mais de uma concessão por pessoa.  
a) - os atos de concessão, a que se refere o  
item XV, poderão prever a possibilidade de  
utilização do canal ou da emissora em rede nacional. 
Justificativa 
Um simples exame não garante a necessária participação do Congresso em tão relevante matéria. O 
Congresso tem que aprovar, e a outorga será sempre à pessoa física. Limita-se a concessão para se 
dar oportunidade aos demais. 
Parecer:   
   Propõe o nobre Constituinte Itamar Franco nova redação para o inciso XV do artigo 77, que trata da 
competência do Congresso Nacional para examinar as concessões e renovação de concessões de 
emissoras de rádio e televisão, estabelecendo que essas somente poderão ser outorgadas a pessoas 
físicas, vedada mais de uma concessão a uma mesma pessoa.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:22426 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 44, ao inciso VIII do art. 77 e  
ao art. 80 a seguinte redação:  
Art. - 44 Os subsídios do Prefeito, do Vice-  
Prefeito e dos Vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal, no primeiro semestre da última  
sessão legislativa de cada legislatura, para a  
seguinte, dentro dos limites fixados pela  
Constituição estadual.  
Art. 77 - É competência exclusiva do Congresso Nacional:  
............................................  
VII - fixar, no primeiro semestre da última  
sessão legislativa de cada legislatura, para a  
seguinte, a remuneração dos membros do Congresso  
Nacional, do Presidente da República, do Primeiro-  
Ministro e dos Ministros de Estado.  
Art. 80 - É da competência exclusiva de cada  
uma das Casas do Congresso Nacional elaborar seu  
regimento interno e dispor sobre organização,  
funcionamento, polícia, criação, transformação ou  
extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços. 
Justificativa 
Nem mesmo a carta ditatorial feriu o principio de que os parlamentares não devem legislar em causa 
própria. Na subcomissão temática e na comissão respectiva, o principio se manteve, reforçado 
inclusive, pela disposição de que a fixação de remuneração para a legislatura seguinte deveria ser 
efetivada no primeiro semestre da ultima sessão legislativa. Antes, portanto, das eleições 
parlamentares que constava no Projeto anterior desapareceu no Substitutivo, permitindo-se 
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expressamente até, como no caso dos vereadores, que os parlamentares estabeleciam sua própria 
remuneração. 
Decididamente, os novos tempos que intentamos construir não comportam desvios dessa ordem. A 
opinião pública não aceitará e terá mais uma razão para desconfiar dos poderes institucionais do 
Estado.  
A classe política continuará desmoralizada e carente de credibilidade se tal ocorrer. 
Urge, assim, fazer retornar o clássico e salutar preceito de lisura, de modo a restaurar a retidão do 
Congresso Nacional na fixação da remunerações dos seus membros e, bem assim, das Câmaras de 
Vereadores e Assembleias Legislativas. 
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22452 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do item II, do ART. 77 - SEÇÃO II  
- DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL, o seguinte:  
"... importando a ausência sem consentimento em perda do cargo." 
Justificativa 
A manutenção do texto acima no corpo do Inciso II do art. 77, simplesmente, não faz sentido. 
Parecer:   
   A emenda objetiva corrigir a redação do inciso II do art. 77, suprimindo a expressão "importando a 
ausência sem consentimento em perda do cargo", uma vez que sua manutenção não se justifica no 
citado dispositivo.  
Sem dúvida trata-se de um erro de imprensa, procedendo, porém, a correção.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:22549 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo emendado: Artigo 77 do Substitutivo do Relator  
Acrescente-se ao Artigo 77 o seguinte inciso, onde couber:  
"... - fiscalizar os atos de concessão de lavra de recursos minerais em terras indígenas." 
Justificativa 
Como a pesquisa e a lavra de minérios em terras indígenas constituem operação de grande 
repercussão sobre os interesses nacionais, não podem, pois, ficar isentas da fiscalização do 
Congresso Nacional. Assim, será possível evitar qualquer concessão eventualmente feita sem as 
necessárias cautelas quanto à preservação dos interesses indígenas e do Estado. A emenda ora 
apresentada está, em consequência, plenamente justificada. 
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Parecer:   
   O Substitutivo acolhe em essência as finalidades perseguidas pela Emenda. Pela aprovação 
parcial. 
 
   
   EMENDA:22554 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva) Título V - Capítulo I - Seção II  
Acrescentem-se ao inciso III do art. 77 as  
seguintes expressões: "importando a ausência sem  
consentimento em perda do cargo". 
Justificativa 
Trata-se de sanar um equívoco. As expressões acima indicadas foram colocadas no Projeto no final 
do inciso II, do art. 77, onde nada significam. Impõe-se a correção. 
Parecer:   
   A Emenda é procedente.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22736 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 77, item VI  
Suprima-se do item VI do art. 77 do Projeto  
de Constituição, as expressões 'Territórios ou'. 
Justificativa 
Uma Federação que se pretende moderna, onde as Unidades Federadas mantenham uma isonomia 
e equidade, não pode contemplar a permanência da figura do Território Federal, esdruxula, ditatorial 
e antijurídica. Somente quem nasceu e viveu num Território Federal, pode avaliar a ação nefasta 
desse modelo político-administrativo sobre os cidadãos. Impõe-se pois, a atual Constituinte extirpar 
essa anomalia do contexto da Federação Brasileira.  
Considerando que o atual Projeto de Constituição, de forma justa, contempla os Territórios de 
Roraima e Amapá com a sua transformação em Estados Federados, nada mais oportuno que retirar 
de vez da Federação Brasileira essa figura arbitrária de Território Federal.  
Parecer:   
   Propõe o nobre autor da emenda a supressão da expressão "Território ou" do inciso VI do art. 77, 
que prevê a competência do Congresso Nacional para aprovar a incorporação, subdivisão ou 
desmembramento de áreas do Território ou Estados, ouvidas as Assembléias Legislativas. Alega 
S.Exa. que havendo a constituição transformado os Territórios de Roraima e Amapá em Estado, não 
pode manter em seu texto essa figura "exdrúxula, ditatorial e antijurídico.  
Ocorre entretanto, que o art. 6o. das Disposições Transitórias não transformou em Estados e 
Territórios do Estado.  
Apenas prevê a realização de plebiscito com esse objetivo.  
Finalmente vale lembrar a existência também do Território Federal de Fernando de Noronha.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:22747 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Inciso II do Art. 77  
Suprima-se do inciso II do art. 77 a seguinte expressão:  
'importando a ausência sem consentimento em perda do cargo'. 
Justificativa 
A expressão diz respeito ao Inciso III do mesmo artigo e deve portanto mudar o inciso, conforme 
emenda apresentada neste sentido.  
Parecer:   
   A emenda objetiva corrigir a redação do inciso II do art. 77, suprimindo a expressão "importando a 
ausência sem consentimento em perda do cargo", uma vez que sua manutenção não se justifica no 
citado dispositivo.  
Sem dúvida trata-se de um erro de imprensa, procedendo, porém, a correção.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:22748 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Inciso III do art. 77  
Acrescente-se ao texto do inciso III do art. 77 a seguinte expressão:  
'importando a ausência sem consentimento em perda do cargo'. 
Justificativa 
Trata-se de corrigir equivoco na elaboração do inciso II , conforme emenda apresentada.  
Parecer:   
   A emenda objetiva corrigir a redação do inciso II do art. 77, suprimindo a expressão "importando a 
ausência sem consentimento em perda do cargo", uma vez que sua manutenção não se justifica no 
citado dispositivo.  
Sem dúvida trata-se de um erro de imprensa, procedendo, porém, a correção.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:22756 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 77, inciso XIV.  
Suprima-se do artigo 77, o Inciso XIV,  
renumerando-se os seguintes. 
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Justificativa 
Trata-se de interferência indevida do Congresso Nacional sobre o cada vez mais importante 
segmento da atividade pública, que é o processamento de dados. Lembre-se que o Inciso IX já prevê 
a fiscalização e controle e o próprio sistema parlamentarista enseja maior participação do Legislativo 
no governo. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do inciso XIV do art.77, que prevê a competência do Congresso 
Nacional para dispor sobre a supervisão dos sistemas de processamento de dados da 
União, inclusive da administração indireta.  
Pela aprovação da emenda nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22934 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Inciso II do Art. 77  
e Inciso XXIII do Art. 115, Por Serem Correlatos  
O inciso II do Art. 77 e inciso XXIII do Art.  
115, do Projeto de Constituição (Substitutivo do  
Relator), por serem correlatos, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 77 - ............................... 
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra, e celebrar a paz, a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente,  
ressalvados os casos previstos em lei complementar;  
por ser correlato:  
Art. 115 - ........................... 
XXIII - permitir, com autorização do  
Congresso Nacional, ressalvados os casos previstos  
em lei complementar, que forças estrangeiras  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneçam temporariamente; 
Justificativa 
Três dispositivos tratam do transito e permanência de forças estrangeiras em território nacional. O 
primeiro deles – Competência da União (IV- Art. 31) – ressalva os casos previstos em Lei 
Complementar, enquanto que os demais – Competência do Congresso Nacional e do Presidente da 
República (II – Art. 77 e XXIII – Art. 115) – não prescrevem os casos possíveis e as condições de 
autorização. 
Os dispositivos originais não guardam coerência entre si. 
É normal na comunidade das nações, em tempo de paz, o transito ou mesmo a permanência 
temporária, de forças militares estrangeiras em território nacional, para a realização de exercícios 
militares conjunto, visitas ou escalas operacionais (navios e aeronaves militares).  
No caso especifico do Brasil, em face de sua extensa fronteira terrestre e marítima, pode-se 
considerar como um fato rotineiro o trânsito, e eventual a permanência temporária, de forças 
estrangeiras em território nacional, em tempo de paz, que para realizar exercícios de interesse de 
nossas Forças Armadas, quer para receber apoio logístico nas escalas operacionais de suas 
unidades (navios e aeronaves militares), a nível de reciprocidade. 
Pode-se citar, como exemplo, a existência de determinados destacamentos militares de fronteira 
paraguaios e bolivianos, próximos aos nosso correspondentes, cujo acesso só é possível, e 
normalmente realizado, através de rodovias brasileiras, segundo autorização que segue tramites 
simplificados e rotineiros. 
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O mesmo, muitas vezes, ocorre com nossas aeronaves militares, que são obrigadas a se utilizarem 
de aeroportos estrangeiros, próximos da fronteira, no impedimento de pouso em nosso território por 
condições meteorológicas adversas.  
Lei Complementar estabelecerá os casos e as condições para que o transito e a permanência de 
forças estrangeiras sejam permitidas ou não, simplificando os procedimentos de rotina e reservando 
os casos de guerra, entre outros, à autorização explicita e especifica do Congresso Nacional. 
A Lei Complementar regulamentará também, a situação dos diversos níveis de comando por 
autoridade estrangeira e brasileira.  
Quanto ao crime de responsabilidade do Presidente da República, por seus atos que atentem contra 
a segurança do País, o Projeto-Substitutivo do Relator – em seu artigo 116 e 117 já estabelece as 
sanções e procedimentos. 
A presente emenda sistematiza os dispositivos, elimina conflitos, resguarda os interesses da 
segurança do País, define responsabilidades e simplifica procedimentos.  
Parecer:   
   A Emenda propõe alterações na redação do inciso II do art. 77 e do inciso XXIII do art. 115 que 
dispõe sobre o trânsito de forças estrangeiras pelo Território Nacional, a fim de adequá-los ao que 
estabelece o inciso IV do art. 31.  
Com efeito, enquanto este último mencionado se refere aos casos previstos em lei complementar, os 
dois outros deixam de fazê-lo.  
A correção, portanto, procede e será levada na devida conta.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:22971 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título V - Capítulo I - Seção II  
Acrescentem-se ao inciso IV do art. 77 as  
expressões seguintes: "importando a ausência sem  
consentimento em perda do cargo". 
Justificativa 
Tratar-se de sanar um equivoco. As expressões acima indicadas foram colocadas pelo Projeto no 
final do inciso II do art. 77, onde nada significam. Impõe-se a correção.  
Parecer:   
   A emenda propõe a inclusão da expressão "importando a ausência sem consentimento em perda 
do cargo", no inciso IV do art. 77.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23058 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Supressiva  
Suprima-se o termo "Primeiro Ministro" do item IV e do item VIII do art. 77. 
Justificativa 
Refere-se ao regime parlamentarista que entendemos inoportuno para a atual realidade brasileira. 
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Parecer:   
   O Substitutivo expressa, de forma cristalina, opção pelo sistema parlamentarista de governo. 
Conquanto os dispositivos pertinentes resultem do aporte de diferentes proposições, não há como se 
acolher a que vislumbra finalidade diametralmente oposta, à por fim consignada. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23139 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
- o inciso V do artigo 77 do substitutivo deve ter a seguinte redação:  
Art. 77 - ........................... 
V - autorizar a decretação ou suspensão do estado de defesa, do estado de sítio e a  
intervenção federal. 
Justificativa 
O anteprojeto aprovado pela Comissão de Organização dos Poderes, no seu artigo 5º. Inciso IV, 
atribui ao Congresso Nacional os poderes para autorizar a decretação do Estado de Sítio e 
intervenção Federal, e não a aprovação como consta no anteprojeto do Relator. 
A autorização pressupõe a manifestação prévia do Congresso sobre os atos, enquanto que a 
aprovação pode se dar posteriormente a decretação pela sua ratificação ou homologação, ampliando 
os poderes do Presidente da República. 
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23143 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
- o inciso XV do artigo 77 do Substitutivo ao  
Projeto de Constituição deve ter a seguinte redação:  
Art. 77 - ..................................  
XV - conceder e renovar a concessão de emissoras de rádio e televisão; 
Justificativa 
O Substitutivo alterou profundamente a disposição originária aprovada pela Comissão de 
Organização dos Poderes, pela qual, a concessão e renovação das concessões de rádio e televisão 
seria de competência exclusiva do Congresso Nacional.  
Com a redação dada, essa competência passa a ser meramente homologatória, diversa portanto da 
deliberação da Comissão.  
Parecer:   
   Optamos pela manutenção do texto originalmente consignado.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:23183 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- acrescentar ao artigo 77 do Substitutivo ao Projeto de Constituição o inciso XX abaixo:  
Art. 77 - ..................................  
XX - sustar temporária ou definitiva  
deliberações, decisões ou atos do Governo, ilegais  
ou contrários aos interesses nacionais; 
Justificativa 
Com a ampliação dos poderes do Congresso Nacional, e de conformidade com a função fiscalizadora 
e controladora que passa a exercer sobre o governo, faz-se necessário a introdução de mecanismos 
jurídicos pelos quais possa o Parlamento sustar, de imediato, atos do Governo ilegais ou lesivos ao 
interesse público. 
A emenda sugerida, visa adaptar o texto constitucional aos diversos dispositivos pelas comissões, 
que atribuem aos Congresso Nacional os poderes para aprovar e fiscalizar programas e planos de 
Governo. Sem a sanção de suspensão, aqueles dispositivos tem seu conteúdo esvaziado. 
Parecer:   
   Os argumentos expendidos na Justificativa da emenda não nos convenceram ao seu acolhimento.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23202 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- suprimir do inciso II do artigo 77 do  
Substitutivo a parte final: "importando a ausência  
sem consentimento em perda de cargo", e incluí-la  
nos incisos III e IV do mesmo. 
Justificativa 
A emenda visa corrigir a redação dos diversos incisos, já que a expressão constou erroneamente do 
inciso II, quando deveria constar dos incisos III e IV que tratam das ausências do Presidente da 
República e do Primeiro Ministro. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23213 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescentar ao inciso II, do artigo 77 do Substitutivo a seguinte redação:  
"II, sempre sob o comando de autoridades brasileiras. 
Justificativa 
A emenda visa complementar o dispositivo e compatibiliza-lo com o disposto no art. 115 inciso XXIII 
do presidente Substitutivo. 
Parecer:   
   O adendo proposto na Emenda não se amolda à redação do item II do art. 77, que trata da 
celebração de paz e trânsito de forças estrangeiras pelo território nacional.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:23385 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALAIR FERREIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
Art. 77 - ........................... 
XV - pela sua supressão. 
Justificativa 
Na prática, sabemos que tumultuará os trabalhos do setor.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do inciso XV do artigo 77, que prevê como competência do 
Congresso Nacional, o exame das concessões e renovação de concessões de emissoras de rádio 
e televisão.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:23564 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso II, parte final, do art.  
77, a expressão "importando a ausência sem  
consentimento em perda do cargo". 
Justificativa 
A expressão que se pretende suprimir com certeza não faz parte do enunciado do inciso II.  
Obviamente, deve integrar a parte final do inciso seguinte, que prevê a autorização prévia para o 
Presidente da República se ausentar do País, sem a qual sujeita-se à pena de perda do cargo.  
Parecer:   
   Realmente, houve um equívoco no que diz respeito a expressão final do item II do art. 77 do texto 
do Substitutivo, e tal expressão corresponde ao final do texto do item III do mesmo artigo.  
Assim, somos pelo acolhimento da presente emenda. 
 
   
   EMENDA:23587 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda No.  
Nos termos do art. , do Regimento Interno  
da Assembleia Nacional Constituinte, altere-se o  
item I, do art. 77, para a seguinte redação:  
"Art. 77. - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - Aprovar ou não, tratados, convenções e  
acordos internacionais celebrados pelo Presidente  
da República, ou atos assinados por autoridade  
governamental que acarretem encargos ou  
compromissos gravosos ao patrimônio nacional". 
Justificativa 
Faz-se imperioso que não apenas os tratados, convenções e acordos internacionais sejam objeto de 
debate e decisão do Congresso Nacional, pois a dívida externa brasileira, por não ter sido curada em 
ajustes conformados nos moldes daqueles institutos, forjou-se sem qualquer discussão mais profunda 
naquele órgão. 
Por isso, é mister que se cuide, constitucionalmente, de uma alteração neste quadro jurídico, 
expectativa não atendido pelo modelo, cuja modificação ora alvitra. 
Parecer:   
   A presente emenda visa dar nova redação ao texto do item I do art. 77, acrescentando algumas 
atribuições a mais ao Congresso Nacional.  
Em assim sendo, somos pelo acolhimento, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23588 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda No.  
Nos termos do art. , do Regimento Interno  
da Assembleia Nacional Constituinte, altere-se o  
art. 77, itens III e IV, do Substitutivo do  
Projeto de Constituição para a redação seguinte:  
"Art. 77. - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
III - Conceder autorização prévia para o  
Presidente da República e para o Primeiro-Ministro  
se ausentarem do País". 
Justificativa 
A presente sugestão não traz alteração de conteúdo, mas acopla, por facilidade técnica legislativa, 
dois incisos do artigo em causa, que contem uma única norma com dois sujeitos, formando-o de 
maneira mais sintética.  
Parecer:   
   Pela aprovação em parte, nos termos do Substitutivo.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23784 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o item IV do artigo 77, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe. 
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:23798 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se da redação do Item VIII do Artigo  
77 do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição o cargo de Primeiro-Ministro. 
Justificativa 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
 
   
   EMENDA:23964 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 77, o seguinte inciso:  
Art. 77 - ............................ 
XX - Fixar, na elaboração de orçamento  
plurianuais de investimento, o percentual máximo  
de recursos que poderão ser utilizados para o  
pagamento do endividamento externo. 
Justificativa 
O Congresso Nacional deve assumir atitudes mais positivas face ao atual e grave problema da dívida 
externa no País. Chegamos a uma situação extremamente vexatória ao declarar a moratória técnica 
devido à impossibilidade de pagarmos nossos compromissos externos.  
É fundamental que o Poder Legislativo fixe normas válidas para que isso não volte a ocorrer. A que 
me parece mais adequada é aquela que preveja o limite percentual máximo para pagamento da 
dívida externa, quando da votação dos planos e programas pluralistas de investimento. 
Trata-se de medida reclamada por todo o povo brasileiro que, envergonhado da situação atual a que 
está exposto face à comunidade internacional deseja evitar sua repetição.  
A sugestão, ora apresentada aos nobres pares, por outro lado, permitirá que nós, congressistas, 
tenhamos um papel mais ativo na condução dos negócios econômicos e financeiros do País.  
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Parecer:   
   Com a presente Emenda objetivam seus ilustres autores inserir no art. 77, que elenca as 
competências exclusivas do Congresso Nacional, disposição determinativa da fixação, na elaboração 
do orçamento plurianual de investimento, "de percentual máximo de recursos que poderão ser 
utilizados para o pagamento do endividamento externo".  
A aceitação da emenda implicaria em deslocar, do plano da lei editada com a colaboração do 
Presidente da República, matéria legislável com a participação do Legislativo e do Executivo, eis que, 
consoante disposto no art. 76, II, o orçamento e o plano plurianual de investimentos e 
estabelecido por lei e não por resolução do Congresso Nacional. Por outro lado é inapropriado aludir-
se, como o faz o dispositivo proposto, em "pagamento do endividamento externo", pois o que se deve 
saldar é a dívida e não o endividamento.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23973 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: inciso XX, do art. 77.  
Acrescente-se o inciso XX ao art. 77 do Projeto de Constituição.  
art. 77 ..............................  
XX - aprovar a realização de obras e serviços de  
valor superior a cinco por cento do Orçamento Federal. 
Justificativa 
Determina a presente proposição seja incluída entre as atribuições privativas do Congresso Nacional 
a aprovação prévia da realização de obras e serviços públicos cujo valor ultrapasse a cinco por cento 
do Orçamento Federal. Com a redação proposta, define-se a obra de grande parte prevista no 
Anteprojeto.  
Inspirou-nos na formulação desta emenda, a obstinação de Ministério dos Transportes em realizar, a 
qualquer preço e urgentemente, a despeito da grave crise econômica que assoberba, notoriamente, o 
País, a famigerada ferrovia Norte-Sul, de custo elevadíssimo, estimado que foi em dois e meio 
bilhões de dólares, equivalentes a mais de oitenta bilhões de cruzados, ou seja, mais de treze por 
cento do Orçamento de Despesa para o exercício financeiro de 1987, fixado pela Lei Nº 7544, de 3 de 
dezembro de 1986, em 591 bilhões de cruzados.  
Ora, comprometimento tão significativo de recursos orçamentários, notadamente uma frase de 
extremas dificuldades financeiras, só deveria ser admitido após previa manifestação do Congresso 
Nacional o que, por certo, contribuiria para maior segurança do investimento e escolha do momento 
oportuno para sua efetivação, como convém ao interesse público. 
Parecer:   
   Tem por objetivo a emenda a inclusão de um item no art. 77, prevendo que caberá ao Congresso 
Nacional "aprovar a realização de obras e serviços de valor superior a cinco por cento do Orçamento 
Federal".  
Alega o nobre autor da Emenda que a ela foi instigado pelo exemplo do Poder Executivo de, "a 
qualquer preço, e urgentemente", construir a ferrovia Norte-Sul.  
Se esse o argumento justificador da Emenda, diremos que a solução contra atos que possam, no 
entender do Congresso Nacional, contrariar os interesses do País, praticados pelo Governo, terão o 
remédio constitucional no sistema parlamentar de governo, capaz de inibi-los, não necessitando, 
assim, que, para atos normais de administração, seja o Congresso Nacional chamado a opinar.  
Somos assim contrário à aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:24019 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dar ao item I do artigo 77 do "Projeto de  
Constituição - Substitutivo do Relator', a  
seguinte redação:  
Art. 77 ....................................  
I - Aprovar ou não tratados internacionais  
celebrados pelo Presidente da República'. 
Justificativa 
Suprimam-se as expressões “convenções e acordos” por que sinônimos entre si e de tratado. 
Do ponto de vista eminentemente internacional, tratado é a denominação genérica dado a todo ato 
internacional escrito celebrado entre os entes de Direito Internacional Público (V. art. 2º, I, a e 3º da 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969). Embora ainda não ratificada pelo Brasil, 
tem sido tacitamente adotada por nosso país, estabelecendo-se, portanto, que tratado, acordo e 
convenção são termos sinônimos, sendo,  por isso, conveniente corrigir a redação constante do 
Projeto de Constituição, referida.  
Parecer:   
   Embora se reconheça, internacionalmente, a sinonímia das expressões constantes do item I do 
artigo 77, a Constituição é voltada sobretudo para as relações internas, nada obstando que neste 
âmbito se façam as distinções ali estabelecidas. 
 
   
   EMENDA:24047 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 77 do  
Substitutivo do Relator.  
Acrescente-se ao Artigo 77 o seguinte inciso, onde couber:  
" (..) - fiscalizar os atos de concessão de lavra de recursos minerais." 
Justificativa 
Tratando-se de ato do maior interesse para a estratégia do desenvolvimento nacional, a concessão 
de lavra de recursos minerais deve ser objeto de fiscalização do Poder Legislativo. Essa faculdade 
insere-se no quadro geral da independência e harmonia dos poderes, no caso para atender à 
necessidade de preservação e proteção de um patrimônio – as riquezas minerais – de toda a Nação. 
Como se vê, a emenda respalda-se em causas que a justificam plenamente.  
Parecer:   
   Buscando introduzir um item no art. 77 do Projeto, visa a Emenda inscrever no catálogo da 
competência exclusiva do Congresso Nacional a fiscalização dos atos de concessão de lavra de 
recursos minerais.  
Entendemos que a competência ora proposta embaraçaria de tal modo o processo de autorização de 
lavra, já notoriamente moroso, que só poderia trazer prejuízos à imperiosa necessidade de 
acelerarmos o processo de produção, tão necessário à economia do País.  
Somos, assim, contrário à Emenda. 
 
   
   EMENDA:24052 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 77 do  
Substitutivo do Relator.  
Acrescente-se ao Art. 77 do Substitutivo o  
seguinte inciso, onde couber:  
- fiscalizar os atos de concessão de lavra de recursos minerais em terras indígenas". 
Justificativa 
A deferição de competência ao Congresso Nacional para fiscalizar os atos objetos de presente 
emenda apresenta-se indispensável para garantir a legitimidade das operações que envolvam 
interesses fundamentais da Nação. Esta preocupação deverá ser tanto maior quando esses atos se 
referem a operações em terras indígenas. 
Parecer:   
   Atribuir-se ao Congresso Nacional a competência de fiscalizar os atos de concessão da lavra de 
recursos minerais em terras indígenas seria o estabelecimento de policiamento, pelo Legislativo, de 
seus próprios atos, já que, a teor do disposto no parágrafo 2. do art. 302, compete ao Congresso 
Nacional "autorizar" os atos previstos na emenda. 
 
   
   EMENDA:24171 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 77, VIII  
Dê-se ao inciso VIII do artigo 77 do Projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
Art. 77 - ........................... 
VIII - fixar, para cada exercício financeiro, a remuneração:  
a) em igual valor, do Presidente da República , Primeiro-Ministro , Presidente do Supremo  
Tribunal Federal, Presidente da Câmara Federal e  
Presidente do Senado da República;  
b) em igual valor, de Ministro de Estado,  
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Presidente  
de Tribunal Superior Senador e Deputado Federal;  
c) de Ministro de Tribunal Superior. 
Justificativa 
A presente Emenda visa, precipuamente, a: 

a) Estabelecer os valores relativos à remuneração das altas autoridades do País, em três 
grandes níveis, compatíveis com sua importância no cenário da vida administrativa, política e 
jurídica nacional; 

b) Igualar, em cada nível, a remuneração das autoridades, de modo a não haver discrepância e 
privilégios. 

Competindo ao Poder Legislativo a fixação desses valores, fica estabelecido um rígido controle 
por parte da sociedade por sobre a destinação do dinheiro do contribuinte, pelo menos no que diz 
respeito ao atendimento salarial. 

Parecer:   
   O estabelecimento de níveis de remuneração para os exercentes de função pública, inclusive com 
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equiparações segundo a importância de cada um, parece-nos uma questão bastante subjetiva para 
constar do texto constitucional, mesmo porque as funções indicadas na emenda têm características 
próprias devendo se observar, na fixação da respectiva remuneração, critérios diferenciados. 
 
   
   EMENDA:24217 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do "Projeto de Constituição -  
Substitutivo do Relator", o parágrafo único do  
artigo 77 e o artigo 140 e parágrafo primeiro e segundo. 
Justificativa 
O parágrafo único do artigo 77 e, em consequência, o dispositivo no artigo 140 e seus parágrafos 
constitui inovação desaconselhável, senão inócua, além de atentar contra a autonomia do Poder 
Judiciário.  
Compete ao Supremo Tribunal Federal e aos Tribunais Superiores uniformizar sua jurisprudência 
interativa e predominante para imprimir maior celeridade ao julgamento dos feitos, como já o fazem, 
com inquestionável sucesso, muitos anos. 
Por que submeter essas Súmulas à aprovação do Congresso Nacional? Poderá o Congresso 
Nacional alterar a jurisprudência sumulada ? Evidentemente, não. Seria um absurdo, porque se 
investiria de função privativa do Judiciário. Seria atentar violentamente contra a autonomia e 
separação dos poderes, pedra angular do regime democrático. 
Qual a vantagem desse ato homologatório, cartorário? Nenhuma. Urge, pois, expungir do texto do 
Projeto de Constituição essa esdruxula proposição.  
Parecer:   
   Com a presente Emenda é proposta a supressão do parágrafo único do art. 77 e o art. 140 e seus 
parágrafos, sob o argumento de que não se justificaria a submissão das súmulas editadas pelos 
Supremo Tribunal Federal e pelos Tribunais Superiores à aprovação do Congresso Nacional. 
Entende o nobre autor da emenda que tal referendo seria inócuo além de configurar atentado contra 
a autonomia do Poder Judiciário.  
Embora não vejamos em que o simples referendo do Congresso Nacional tenha como consequência 
qualquer invasão na órbita da competência do Judiciário e justamente porque a proposta constante 
do Projeto não prevê modifique o Poder Legislativo o enunciado das súmulas, revendo a inovação 
constante dos dispositivos cuja supressão é proposta, verificamos que, de fato, nenhuma vantagem 
assinalável traria ela para a administração da Justiça tornando-a mais célere e menos onerosa, como 
seria, em princípio, o objetivo do referendo do Poder Legislativo. Acolhemos, por esta última razão, a 
emenda. 
 
   
   EMENDA:24352 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 77 do substitutivo  
inicial do Relator o seguinte item, renumerados os subsequentes:  
"Art. 77. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
XVI - Examinar os atos de autorização e de  
concessão de lavra em terras ocupadas por índios." 
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Justificativa 
A Emenda ora proposta objetiva atribuir ao Congresso Nacional, de forma expressa, a função de 
fiscalizar a ação da Administração relativamente aos atos de autorização e de concessão de lavra em 
terras ocupadas por índios. Não pode o Congresso Nacional transformar-se em órgão “autorizador” 
de exploração dos recursos naturais nesse setor. Seria investir o órgão do poder legislativo em 
funções tipicamente administrativas, quebrando o princípio da especialização de atividades, ínsito na 
teoria da “separação dos poderes”. Adota-se aqui a mesma solução encontrada no setor das 
Comunicações e consubstanciada no item XV do Art. 77. 
Parecer:   
   A atribuição de competência ao congresso nacional para "examinar" os atos de autorização e de 
concessão de lavra em terras ocupadas por índios é inócua e conflita com o disposto no parágrafo 2o 
do art. 302. Inócua em razão de competência genérica do Legislativo para fiscalizar os atos do 
Executivo.  
Conflitante porque, ao propor a inclusão de mais uma matéria no rol de competências do congresso 
Nacional, não determina qualquer modificação no referido art. 302. De qualquer forma, poder-se-ia 
proceder, por subemenda, ao deslocamento de competência sugerido, mas, in casu, a intervenção do 
Legislativo nos parece ser de fundamental importância ante a relevância do assunto para os 
interesses nacionais, inclusive quanto à nossa soberania. 
 
   
   EMENDA:24365 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir, no artigo 77, o inciso XV, e dar a  
este a seguinte redação.  
Art. 77. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
..................................................  
XV – Suprimir 
Justificativa 
Ao Legislativo cabe a elaboração das leis destinadas a balizar o processo de concessão e sua 
renovação.  
Ao Executivo compete aplica-los.  
Atribuir ao Legislativo a competência para criticar os atos do Executivo e ainda aplica-los – quando a 
apontados pela legislação existente, caracteriza uma superposição de atribuição de atribuição capaz 
de tumultuar o processo decisório, intimidar o postulante e submeter o processo a uma série de 
influencias subalternas e protelatórias.  
Parecer:   
   Tem por objetivo a presente emenda a supressão do item XV do art. 77 do Projeto, que prevê 
competir ao Congresso Nacional examinar os atos de concessão e renovação de concessões de 
emissoras de rádio e de televisão.  
Entende o nobre autor da emenda que cumpre ao Legislativo apenas balizar o processo das 
concessões em geral e não julgar do ato administrativo correspondente.  
A nosso ver a matéria é de grande relevância, inclusive sob o ponto de vista da segurança do Estado, 
não podendo o Legislativo ficar à distância dos procedimentos que levam à concessão de tais 
serviços públicos, justificando-se, assim, que o Congresso Nacional tome participação no processo 
respectivo. 
 
   
   EMENDA:24770 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o item XVIII do art. 77. 
Justificativa 
O dispositivo cuja supressão é proposta condiciona à aprovação do Congresso Nacional, pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros, após sentença condenatória transitada em julgado, o confisco de 
bens de quem tenha enriquecido ilicitamente a custa do patrimônio público.  
Ora, seria mister após “sentença condenatória” emanadas do Poder Judiciário, a aprovação do 
Legislativo para que a mesma sentença produzisse seus legítimos efeitos? 
A exigência do voto do Congresso, importaria na reunião da Câmara e do Senado; a maioria absoluta 
é difícil de ser alcançada.  
O dispositivo revela em relação aos “criminosa de colarinho branco” indesejável proteção.  
Na órbita privada, os crimes que causam prejuízos a terceiros se resolveram através de medidas 
judiciais de maior eficácia.  
A sentença condenatória deve ser, no que diz respeito aos crimes que atingem o patrimônio público, 
suficiente, independentemente da manifestação do Congresso Nacional.  
Parecer:   
   O confisco de bens é medida extrema que deve ser adotada com bastante prudência, daí a razão 
da exigência de quórum qualificado.  
Por outro lado, a simples condenação do Judiciário, reconhecendo a ocorrência de enriquecimento 
ilícito, não autorizaria o confisco dos bens. No máximo, conforme se prevê atualmente para os 
dirigentes de entidades financeiras, seriam tais bens considerados indisponíveis, para garantirem o 
ressarcimento dos lesados.  
Daí não se justificar, pelos motivos aventados na emenda, a supressão do disposto no item XVIII do 
art. 77. 
 
   
   EMENDA:24870 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o item XIV do artigo 77 
Justificativa 
A tarefa de supervisionar os sistemas de processamento automáticos de dados mantidos pela 
Administração Direta da União é típica do Executivo, mesmo num sistema parlamentarista como o 
proposto. Seria um caso único, sem precedentes, atribuí-la ao Legislativo. Trata-se de proposta 
corporativa para atender a interesses localizados e conhecidos que não pode ter acolhida na 
Constituinte. Isto aportaria em estabelecer perigoso e incabível precedente sobre todo o sistema até 
agora adotado no País. 
Parecer:   
   É procedente a argumentação do Autor em defesa da supressão do disposto no item XIV do art. 77. 
 
   
   EMENDA:24987 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 233  

 

Texto:   
   Acrescentar ao art. 77 do Substitutivo mais  
um inciso, o de no. XX, nos termos seguintes:  
XX - declarar nulos os contratos ilegais ou  
transações irregulares celebrados pela  
Administração Pública, Direta e Indireta, assim  
julgados pelo Tribunal de Contas da União. 
Justificativa 
Trata-se de competência que atribui ao Congresso Nacional o poder-dever de tornar sem efeito os 
contratos ou quaisquer atos ilegais ou irregularidades por parte da Administração Pública Direta ou 
Indireta, assim julgados pelo órgão máximo responsável pelo controle externo, ou seja, a Corte de 
Contas Federal.  
Salta à vista o propósito de insculpir-se no novo Código Político norma do mais alto teor moralizante 
da atividade estatal que não pode jamais furtar-se aos princípios da legalidade e da moralidade 
administrativa. 
Parecer:   
   A inclusão de item ao art. 77, no sentido de que o Congresso Nacional declare a nulidade de atos 
ilegais, nos parece, além de temerária ante a complexidade do assunto, dispensável ante as 
providências fiscalizadoras do Tribunal de Contas da União e a obrigação que este tem de 
representar ao Poder próprio para que se dê a solução cabível em caso de irregularidades ou abusos 
(art. 104, item XI). Assim, a nulidade de qualquer ato pode ser declarada até mesmo 
administrativamente, sem necessidade de deliberação do Legislativo. 
 
   
   EMENDA:24996 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso XIX do Art. 77  
do Substitutivo do Relator, suprimindo-se o seu parágrafo único:  
"Art. 77 ....................................  
..................................................  
XIX - dispor sobre o estatuído no Art. 140  
por decreto legislativo, cuja tramitação não  
admite emenda à súmula, sendo vinculante para os  
casos futuros, não podendo ser invocado como  
fundamento de rescisória dos julgados."  
Justificativa 
A nova  redação que propomos para o inciso XIX atende aos reclamos da boa técnica legislativa, 
dispensando, consequentemente, as disposições contidas no parágrafo único do Art. 77. Fica 
facilitado, portanto, a compreensão do texto em face da sua vinculação com o Art. 140. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade em razão da aprovação da Emenda ES-33385-2 
 
   
   EMENDA:25133 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
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TEXTO  
Suprima-se o inciso XI, do artigo 77. 
Justificativa 
O inciso XI, do artigo 77, que atribui ao Congresso Nacional competência exclusiva para determinar a 
realização de referendo, conflita com o inciso XX, do artigo 115, que defere a mesma faculdade ao 
Presidente da República. A manutenção deste último dispositivo se coaduna com a tradição dos 
sistemas semi parlamentaristas.  
Parecer:   
   É móvel da presente Emenda a supressão do item XI do art. 77, que prevê como da competência 
exclusiva do Congresso Nacional "determinar a realização de referendo".  
Justificando a proposta de supressão, diz, basicamente, seu nobre autor que a eliminação sugerida 
se faz mister porque conflita com igual competência conferida, no item XX do art. 115, ao Presidente 
da República.  
Não tem razão o nobre autor da Emenda. A competência do Congresso é, no caso, geral, abrindo o 
item XX do art. 115 uma exceção, quando especifica que, na hipótese nesse dispositivo ventilada - e 
só para ela obviamente - a competência é do Presidente da -República. Não há assim conflito, 
mas disposições que se ajustam como regra geral e exceção para caso específico. 
 
   
   EMENDA:25141 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao item XVIII do art. 77 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 77 .............................. 
XVIII - decretar, após sentença condenatória  
transitada em julgado, o confisco de bens de quem  
tenha enriquecido ilicitamente à custa do  
patrimônio público ou no exercício de cargo ou  
função pública". 
Justificativa 
Admitindo-se o Poder Judiciário livre e soberano temos que considerar que, transitada em julgado 
sentença condenatória contra aquele que comprovadamente enriqueceu às custas do erário público, 
caberá ao Congresso, sem maiores entraves, decretar o confisco dos bens. Neste caso, a exigência 
de quórum qualificado poderá significar simplesmente a impunidade dos que praticam esse tipo de 
crime contra o patrimônio do povo.  
Pretendemos, com a emenda que oferecemos, corrigir o dispositivo do substitutivo, dando-lhe 
eficácia.  
Parecer:   
   O quórum qualificado para o confisco de bens (art. 77, item XVIII) nos parece de muita prudência 
ante a garantia que se atribui, no projeto, à propriedade. Não deve ser mudado. 
 
   
   EMENDA:25240 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o parágrafo único do artigo 77 do Substitutivo do Relator. 
Justificativa 
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A matéria versada no dispositivo possui cunho eminentemente de Direito Civil e Processo Civil, 
motivo pelo qual não devem constar do Corpo Constitucional.  
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos do parecer à ES 33385-2. 
 
   
   EMENDA:25274 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Ao Art. 77, Inciso XVIII  
No Inciso, onde se lê  
"...o confisco de bens..."  
Leia-se:  
"...a perda de bens..." 
Justificativa 
Não se trata de “confisco”, mas de perda do produto do crime, “ perda de bens de quem tenha 
enriquecido ilicitamente à custa do patrimônio público”.  
Parecer:   
   Tem em vista a Emenda substituir, no item XVIII do art. 77 a expressão "confisco de bens" por 
"perda de bens".  
O dispositivo sob proposta de modificação prevê a decretação, pelo Senado da República, do 
"confisco de bens de quem tenha enriquecido ilicitamente à custa do patrimônio público ou no 
exercício de cargo ou função pública"  
A nosso ver a alteração cogitada na Emenda tem alcance mais restrito pois permitiria se entendesse 
que a sanção acessória, decretável pelo Senado, se restringiria aos bens objeto de ilícitos contra o 
Estado, quando o que se objetiva é alcançar quaisquer bens do condenado judicialmente, visando ao 
ressarcimento do mesmo Estado, pois se o enriquecimento punível o foi "à custa do patrimônio 
público", este deve ser amplamente recomposto através da pena acessória em causa. 
 
   
   EMENDA:25275 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao Art. 77, XV,  
Dê-se a seguinte redação:  
XV - autorizar os atos de permissão e  
concessão, bem como a renovação de permissão e de  
concessão de emissoras de rádio e de televisão; 
Justificativa 
O texto fala apenas em “atos de concessão”. Ora, “a exploração de serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada” – FM – é o objeto de “permissão” e a “outorga” dessa permissão é feita por 
simples Portaria Ministerial. (D.O. de 30.07.87, página 12.092). A emenda substitui a expressão 
“examinar os atos” por “autorizar os atos”, o que nos parece mais prudente e acertado incluir na área 
da competência do Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A redação do item XV do art. 77 resulta de consenso obtido na negociação quanto à atribuição do 
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Congresso Nacional no que tange aos atos de concessão de emissoras de rádio e televisão, sendo 
desaconselhável o retorno à posição anterior como propõe a emenda. 
 
   
   EMENDA:25488 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do art. 140 e §§  
Art. 140 e §§ - Bem como o inciso XIX do  
artigo 77 e parágrafo único do art. 77.  
Suprima-se 
Justificativa 
A “Súmula” é garantia de estabilidade da jurisprudência, nas circunstâncias que a geram (texto legal, 
contexto social, etc.). Por isso mesmo, os Tribunais as editam e, se necessário, as cancelam. Não 
convém que se submetam ao crivo do Congresso Nacional: 
I – porque aprovadas, se anquilosariam e haveria necessidade de revogar a lei para cancelá-las; 
II – porque se desaprovadas, criaram desnecessária e inconveniente interferência do Legislativo no 
Judiciário.  
Quanto ao § 1º é inadmissível e teria como consequência o total balburdiamento da vida dos 
Tribunais: bastaria que o interessado fosse vencido na demanda pela invocação de uma Súmula para 
que, imediatamente, lhe requeresse a modificação, instaurando-se o processo revisional. Isto seria o 
caos na vida judiciária.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva o aprimoramento do texto do Substitutivo, razão pela qual somos pela 
aprovação. 
 
   
   EMENDA:25541 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Ao Projeto de Constituição, dê-se ao Inciso  
II do Art. 77, referente às atribuições exclusivas  
do Congresso Nacional, a seguinte redação:  
"II § autorizar o Presidente da República a  
declarar a guerra, a celebrar a paz, a permitir,  
em tempo de guerra, que forças estrangeiras  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneçam temporariamente, importando a ausência  
sem consentimento em perda do cargo;" 
Justificativa 
A inclusão da expressão “em tempo de guerra” visa a compatibilização com a Emenda apresentada 
ao Inciso XVI do Art. 95, referente às atribuições do Presidente da República: “XVI – permitir, em 
tempos de paz, que forças estrangeiras amigas transitem pelo território nacional ou nele permaneçam 
temporariamente”. 
Há que se fazer uma distinção entre as situações nacionais correspondentes às expressões “em 
tempo de paz” e “em tempo de guerra”, na atribuição de competência, se do Congresso Nacional ou 
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do Presidente da República, para a concessão de permissão para que forças estrangeiras amigas 
efetuem transito ou permanência temporária em território nacional. 
Em tempo de paz, é considerado como um procedimento normal e rotineiro o transito, ou mesmo a 
permanência temporária, de forças militares estrangeiras em território nacional, para a realização de 
exercícios militares conjuntos, visitas ou escalas operacionais (navios e aeronaves militares).  
Assim, em tempo de paz, não e adequado submeter-se à autorização do Congresso Nacional, toda 
vez que se tornar necessária, a concessão de permissão para que forças estrangeiras amigas 
venham a efetuar transito ou permanência temporária em território nacional. 
Daí, a apresentação da Emenda de guerra, é perfeitamente adequado submeter-se ao Congresso 
Nacional tal permissão, conforme precisa a presente Emenda.  
Parecer:   
   Pela sua importância, o assunto deve ser tratado, em sua inteireza, pelo Congresso Nacional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25593 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do inciso XV do artigo  
77 do Projeto de Constituição, para a seguinte:  
"Art. 77 - ..............................  
XV - Ratificar ou revogar os atos de  
concessão e renovação de concessão de emissoras de  
rádio e televisão". 
Justificativa 
A presente emenda visa conferir poder ao Congresso Nacional não só para examinar os atos de 
concessão ou renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão, mas para ratifica-la ou 
revogá-las.  
Parecer:   
   A mudança proposta, ao item XV do art. 77, significa um retorno a uma posição que julgamos 
ultrapassada no processo constituinte. 
 
   
   EMENDA:25621 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Suprimam-se o item XIX e o parágrafo único do art. 77 
Justificativa 
As Súmulas da Jurisprudência dominante devem continuar sendo amparo para decisões judiciais. O 
sistema ora proposta pelo projeto é burocratizante.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer à Emenda número ES 33585-2. 
 
   
   EMENDA:25622 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o item XVIII do art. 77 
Justificativa 
O texto acima reflete uma inadequada interferência do Poder Legislativo nas decisões do Poder 
Judiciário. A perda dos bens deve ser uma pena acessória, a ser imposta na sentença. 
Parecer:   
   Visa a Emenda à supressão do item XVIII do art. 77, que prevê o confisco, pelo Congresso 
Nacional, dos bens de quem tenha sido condenado por enriquecimento ilícito à custa do patrimônio 
público ou no exercício de cargo ou função pública.  
Argumenta o nobre autor da Emenda que o preceito implica indébita interferência do Poder 
Legislativo nas decisões do Poder Judiciário.  
Desassiste razão ao ilustre proponente da Emenda. A interferência do Judiciário termina com o 
trânsito em julgado da decisão condenatória, sendo a sanção prevista no item XVIII punição 
acessória que só tem ligação com a decisão judicial porque faz desta o argumento básico, 
sustentador e justificador da sanção de natureza patrimonial.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25970 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação do inciso II do artigo  
77 do Projeto de Constituição, para a seguinte:  
"Art. 77 - ..................................  
I - ........................................  
II - Autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra, a celebrar a paz e a permitir que  
foças estrangeiras amigas transitem pelo  
território nacional ou nele permaneçam  
temporariamente, sempre sob a comando de  
autoridade militar brasileira". 
Justificativa 
A emenda visa permitir que somente forças estrangeiras amigas transitem pelo território nacional ou 
nele permaneçam, temporariamente, desde que comandadas por autoridade brasileira militar. 
Parecer:   
   Pela aprovação em parte, nos termos do Substitutivo.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:25975 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Adite-se ao inciso XVII do artigo 77 do  
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Projeto de Constituição, depois do verbo  
"aprovar", a expressão "ou rejeitar". 
Justificativa 
O Congresso Nacional não pode ser uma instituição destinada somente a “aprovar” as iniciativas do 
Executivo no campo nuclear. Caso essas iniciativas não consultem o interesse nacional, devem ser 
rejeitadas, daí a presente Emenda. 
Parecer:   
   Optamos pela manutenção do texto originalmente consignado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26051 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda  
Transfira-se para o artigo 77 os itens III, IV, V, VI e VII do art. 83.  
Substitua-se nos artigos 147 § 1o., 150 § 1o.  
e 169 caput, as expressões "Senado da República"  
por "Congresso Nacional". 
Justificativa 
Não se deve atribuir apenas a uma das casas do Legislativo as competências, que pela sua 
importância, devem ser objetivo de deliberação de todos representantes do povo. 
Parecer:   
   Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a matéria, objeto da presente emenda, conflita 
com a sistemática geral adotada para a elaboração do Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:26346 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Item ao Art. 77 do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"a inciativa das leis". 
Justificativa 
Diante do quando aterrorizador em que vive o país é inadmissível que o Congresso Nacional continue 
à margem de iniciativas de tamanha relevância, como as que hoje cabe ao Poder Executivo. No 
sentido de reparar esses equívocos é que apresentamos a presente emenda. 
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:26482 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Artigo 77, XVIII  
Suprimir, 
Justificativa 
A matéria se regula na legislação própria e a perda do cargo só se pode dar por sentença, da mesma 
maneira que o confisco de bens. Não é matéria política, mas estritamente jurídica.  
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:26483 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao artigo 77, itens II e III.  
Houve equívoca na colocação da parte final do item II -  
"importando a ausência sem consentimento em perda do cargo"  
que é do item III. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Realmente, houve um equívoco no que diz respeito a expressão final do item II do art. 77 do texto 
do Substitutivo, e tal expressão corresponde ao final do texto do item III do mesmo artigo.  
Assim, somos pelo acolhimento da presente emenda. 
 
   
   EMENDA:26484 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se o seguinte inciso ao art. 77  
Dispositivo Emendado - Art. 77  
"aprovar previamente, por voto secreto, após  
arguição em sessão secreta, a escolha dos  
Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente".  
Suprime-se com a nova redação o item IV do Art. 83. 
Justificativa 
A importância das escolhas deverá recair sobre o Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos 
Deputados e Senado Federal, legítimos representantes do povo brasileiro e do Estado. 
Parecer:   
   Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a matéria, objeto da presente emenda, conflita 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 241  

 

com a sistemática geral adotada para a elaboração do Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:26689 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Renumere-se o artigo 77 para 70, suprima-se o  
seu inciso IV e renumere-se os seguintes dando nova  
redação aos atuais VIII e IX que passam a ser VII  
e VIII, respectivamente.  
"Art. 70 - mantido  
............................................  
IV - suprima-se  
............................................  
VII - fixar para cada exercício financeiro a  
remuneração do Presidente da República e dos  
Ministros de Estado;  
VIII - julgar anualmente as contas prestadas  
pelo Presidente da República, bem como apreciar os  
relatórios sobre a execução dos planos de governo; 
Justificativa 
Tanto ao suprimir o inciso IV quando ao apresentar nova redação para os incisos VII e VIII, o fizemos 
negando a ideia parlamentarista já que estamos apresentando proposta no sentido da manutenção 
do presidencialismo.  
Parecer:   
   Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a matéria, objeto da presente emenda, conflita 
com a sistemática geral adotada para a elaboração do Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:26893 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo,  
do Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...] 
Art. 100. É da competência exclusiva do Congresso Nacional.  
I - resolver definitivamente sobre tratados,  
convenções e acordos internacionais celebrados  
pelo Presidente da República;  
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II - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente;  
III - conceder autorização prévia para o  
Presidente da República se ausentar do País;  
IV - aprovar ou suspender o estado de defesa,  
o estado de sítio e a intervenção federal;  
V - aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de áreas de Territórios ou Estados,  
ouvidas as Assembleias Legislativas;  
VI - mudar temporariamente a sua sede;  
VII - fixar, no primeiro semestre da última  
sessão legislativa de cada legislatura, a  
remuneração dos membros do Congresso Nacional, do  
Presidente da República, e dos Ministros de Estado;  
VIII - julgar anualmente as contas do  
Presidente da República, bem como apreciar os relatórios sobre  
a execução dos planos de governo;  
IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou  
qualquer das Casas, os atos do Executivo,  
inclusive os da administração indireta;  
X - determinar a realização de referendo;  
XI - regulamentar as leis, em caso de omissão do Executivo;  
XII - sustar os atos normativos do Executivo  
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites  
de delegação legislativa;  
XIII - dispor sobre a supervisão, pelo Senado  
Federal dos sistemas de processamento automático  
de dados mantidos ou utilizados pela União,  
inclusive a administração indireta;  
XIV - referenciar a concessão e renovação de  
concessão de emissoras de rádio e televisão;  
XV - acompanhar e fiscalizar a atividade do  
Governo em matéria de política monetária,  
financeira e cambial;  
XVI - aprovar previamente:  
a) a indicação dos Ministros de Estado pelo  
Presidente da República;  
b) a implantação de obras federais de grande  
porte, conforme determinar a lei;  
c) a concessão de linhas comerciais de  
transporte aéreo, marítimo, fluvial e de  
passageiros em rodovias federais, vedado o  
monopólio.  
XVII - escolher dois terços dos membros do  
Tribunal de Contas da União; e  
XVIII - legislar sobre as garantias dos  
direitos dos índios.  
[...] 
Justificativa 
Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 
governo. 
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, do projeto de Constituição.  
Na Justificativa daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora.  
É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capítulo do Poder Legislativo.  
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Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional brasileiro, 
no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e mais dotado de 
recursos para as funções de legislar e fiscalizar.  
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é 
mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e em essência consideradas pelo 
Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:27136 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o item XIX, do art. 77 do Projeto. 
Justificativa 
O art. 77, cujo item XIX, se propõe ser suprimido, dispõe que é da competência exclusiva do 
Congresso Nacional dispor, por decreto legislativo, sobre o estabelecido no art. 140 do projeto, ou 
seja, homologar, por decreto legislativo, 
as Súmulas dos Tribunais Superiores, como o S.T.F., o T S.T., o T.F.R., etc. 
Trata-se de forma de supervisão do Poder Judiciário pelo Poder Legislativo, aparentemente sem 
nenhuma vantagem prática e com várias  inconveniências. 
A transformação das súmulas em decretos legislativos implica transformá-las em lei. Ora, a Súmula 
constitui, apenas, a Jurisprudência predominante no Tribunal. Nada aconselha que a jurisprudência, 
por ser dominante, seja transformada em lei, mesmo porque é possível que o próprio Tribunal, por 
razões posteriores, venha a modificar seu entendimento. 
De outro lado, a submissão da Súmula ao Congresso, no caso de recusa deste em acolhê-la num 
decreto legislativo, criaria curiosa situação, uma espécie de censura do Legislativo ao Judiciário. 
A teoria dos freios e contrapesos, que caracteriza o equilíbrios dos poderes, não abona a proposta 
constante do item XIX do art. 77. 
Parecer:   
   O dispositivo que a Emenda pretende suprimir é decorrente de remissão contida no art. 140.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:27326 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se, no item XIII do art. 77, após  
a palavra sustar a seguinte expressão: após  
pronunciamento judicial. 
Justificativa 
A verificação das condições previstas neste item são extremamente delicadas e nem sempre estarão 
totalmente definidas. Assim, para evitar uma crise entre o Legislativo e Executivo, nada mais 
conveniente e oportuno do que a prévia manifestação judicial.  
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Parecer:   
   A emenda pretende que os atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar sejam 
previamente apreciados pelo Poder Judiciário para que possam ser sustados. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27327 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no item I do art. 77, a  
expressão "aprovar ou não" pela seguinte "deliberar sobre". 
Justificativa 
A emenda aperfeiçoa a técnica legislativa do projeto, tornando-a mais nítida e perfeita.  
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27329 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se os itens III e IV do art. 77 
Justificativa 
Não creio que seja necessária a pretendida autorização do Congresso para que o Presidente da 
República ou o Primeiro Ministro se ausentem do País. Vivemos hoje em um mundo eminentemente 
transformado em aldeia global, necessitando os dirigentes mundiais de constantes consultas. A 
prévia licença, conforme se verificou ultimamente, tem serviço apenas para proporcionar impatrióticas 
obstruções parlamentares.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27330 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o item XII do art. 77. 
Justificativa 
É prevista no art. 149, § 3º, a atuação do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de disciplinar 
juridicamente  norma constitucional  não regulamentada. Creio que, na hipótese presente, não tem o 
Poder Legislativo o direito de invadir competência do Poder Judiciário, sob pena de tumulto na 
harmônica dependência que entre eles deve existir. Ademais, nem sempre o Legislativo estará 
preparado para a tarefa de regulamentação, que exige conhecimentos específicos. 
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Parecer:   
   Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:27344 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o item XVIII do art. 77 
Justificativa 
Esta é uma matéria que deve estar, totalmente, entregue ao Poder Judiciário. O que ocorreria, por 
exemplo, se a sentença reconhecesse a culpa de alguém, por enriquecimento ilícito, e o Poder 
Legislativo não impusesse o confisco? 
O confisco, no meu entendimento, deve ser pena acessória, a ser proclamada pelo juiz.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27345 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se o item XIX do art. 77 e o parágrafo único do mesmo artigo. 
Justificativa 
Não se deve erigir as súmulas judiciais em texto de lei. Trata-se de instituto de aplicação restrita aos 
Tribunais e que, pela mecânica que lhes é peculiar, não deve ultrapassar os umbrais das cortes. 
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:27443 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
O Título V - da Organização dos Poderes e  
Sistemas de Governo, em seu Capítulo I - do  
Legislativo, será modificado com as seguintes redações:  
a) onde se lê: Câmara Federal e Senado da República  
leia-se: Câmara dos Deputados e Senado Federal  
b) os incisos IV e VIII do art. 77 ficam assim redigidos:  
Art. 77 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I.................................  
II................................  
III................................  
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IV - conceder autorização para o Presidente  
do Conselho de Ministros se ausentar do País;  
V................................  
VI...............................  
VII..............................  
VIII - fixar para cada exercício financeiro a  
renumeração do Presidente e Vice-Presidente da  
República e dos Ministros de Estado;  
IX - julgar anualmente as contas prestadas  
pelo Presidente do Conselho de Ministros;  
c) O Art. 79 fica assim redigido:  
Art. 79 - A Câmara dos Deputados e o Senado  
Federal poderão convocar o Presidente do Conselho  
de Ministros e os Ministros de Estado para  
prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto  
previamente determinado.  
d) A seção III - da Câmara dos Deputados,  
fica assim redigida:  
Art. 82 - compete privativamente à Câmara dos Deputados:  
I - declarar, por dois terços de seus  
membros, a procedência de acusação contra o  
Presidente da República, o Presidente do Conselho  
de Ministros e os Ministros de Estado;  
II - proceder à tomada de contas do  
Presidente do Conselho de Ministros, mediante  
designação de Comissão Especial, quando não  
apresentadas ao Congresso Nacional dentro de  
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.  
III - eleger, por maioria absoluta, o  
defensor do Povo, conforme previsto nesta Constituição.  
E) A Seção IV - Do Senado Federal, terá  
modificados os incisos I e VI, com a seguinte redação:  
Art. 83 - Compete privativamente ao Senado Federal:  
I - julgar o Presidente da República e o  
Presidente do Conselho de Ministros nos crimes de  
responsabilidade e os Ministros de Estado nos  
crimes conexos com os do Presidente da República;  
II - ............................ 
III - ........................... 
a) b) c) d) e)  
IV - .......................... 
V - ........................... 
VI - fixar, por proposta do Presidente da  
República, limites globais para o montante da  
dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios.  
f) A Subseção II da Seção VII do Capítulo I  
do Título V - Disposições Gerais, será  
modificada nos artigos 93, 94, 95, e 101,  
ficando assim redigidos:  
Art. 93 - A iniciativa das leis  
complementares e ordinárias cabe a qualquer membro  
ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado  
Federal, ao Presidente da República, aos Tribunais  
Superiores e aos cidadãos na forma prevista nesta Constituição.  
I - São de iniciativa privativa do Presidente da República:  
a) as leis que fixem ou modifiquem os  
efetivos das forças armadas;  
b) - criação de cargos, funções ou empregos  
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públicos na administração direta e autárquicas ou  
aumentem a sua remuneração;  
c) - organização administrativa e judiciária,  
matéria tributária e orçamentária, serviços  
públicos e pessoal da administração dos Territórios;  
d) - servidores públicos da União, seu regime  
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e  
aposentadoria de civis, reforma e transferência de  
militares para a inatividade;  
e) - a organização do Ministério Público da  
União e sobre normas básicas para a organização  
do Ministério Público dos Estados, do Distrito  
Federal e Territórios;  
§ 1o. - A iniciativa popular pode ser  
exercida pela apresentação, à Câmara dos Deputados  
de projeto de lei ou proposta de emenda à  
Constituição devidamente articulado e subscrito  
por, no mínimo, três décimos por cento do  
eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos  
cinco Estados, com não menos de um décimo por  
cento dos eleitores de cada um deles.  
Art. 94 - Em caso de relevância e urgência, o  
Presidente da República poderá adotar medidas  
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las  
de imediato, para conversão, ao Congresso  
Nacional, o qual, estando em recesso, será  
convocado extraordinariamente para se reunir no  
prazo de cinco dias.  
Parágrafo único - As medidas provisórias  
perderão eficácia, desde a sua edição, se não  
forem convertidas em lei, no prazo de trinta dias,  
a partir da sua publicação, devendo o Congresso  
Nacional disciplinar as relações jurídicas dele decorrentes.  
Art. 95 - Não será admitido aumento de despesa prevista:  
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do  
Presidente da República, ressalvado o disposto nos  
§ § 2o. e 3o. do art. 221 (do projeto de  
Constituição - Substitutivo do Relator).  
II - nos projeto sobre organização dos  
serviços administrativos da Câmara dos Deputados,  
do Senado Federal e dos Tribunais Federais e Ministério Público.  
g) Art. 96, 97, 98, 99...  
h) - Art. 101 - As leis delegadas serão  
elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo a  
delegação ser solicitada ao Congresso Nacional;  
pelo Presidente do Conselho de Ministros. 
Justificativa 
Por uma questão de semântica, poder-se-ia admitir as expressões Câmara Federal e Senado da 
República. Entretanto, não vislumbramos nas raízes que se incorporam com as transformações do 
nosso povo brasileiro, motivo para tal alteração.  
Desde o Império que o Poder Legislativo se compõe de Câmara dos Deputados e Câmara de 
Senadores ou Senado. Foi na segunda Carta da Nossa República que surgiu o Poder Legislativo com 
as duas Casas de Leis: Câmara de Deputados e Senado Federal. Há mais de meio século que o 
Parlamento vem sendo defendido sob tais denominações. Apenar de mudanças sociais, do 
crescimento econômico, da grandiosidade dos caminhos que o Brasil tende a palmilhar, nossa ênfase 
de Constituinte é a de prevalecimento das arraigadas nomenclaturas do Poder Legislativo: Câmara 
dos Deputados e Senado Federal.  
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Robustecendo as funções congressuais, restabelecendo a tradição de pulmão do povo brasileiro, 
algumas modificações mereceram, de nossa parte, atenção especial, pois o Poder Executivo para 
nós é o Presidencialismo, com um Congresso forte e que participe das decisões nacionais. 
Não trazemos ínsito em nosso caráter a possibilidade de ver o Presidente eleito por milhares 
cidadãos, oculto sob a sombra de um Primeiro Ministro, que embora possua pelo político, não 
recebeu o resplendor da eleição Presidencial. Nosso povo necessita de transformações básicas. 
Minimização da fome. Erradicação do analfabetismo. Mercado de trabalho satisfatório, e, oxalá, não 
perdoaria os Constituintes que enceraram mais uma luta de Poder do que uma batalha de anseio 
popular.  
Justificam, portanto, as modificações de natureza adaptáveis à Emenda integral que postulamos em 
prol do Presidencialismo, em que o Chefe da Nação Brasileira, detendo o Poder de Governar será 
auxiliado pelos Conselhos de Ministros e de Estado, consultados quando mister.  
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27459 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 140 e §§  
Dispositivo Emendado: Art. 140 e §§  
Art. 140 e §§ - Bem como o inciso XIX do  
artigo 77 e parágrafo único do art. 77.  
Suprimam-se 
Justificativa 
A “Súmula” é garantia  de estabilidade da Jurisprudência,  nas circunstâncias que a geram (texto 
legal, contexto social, etc.). Por isso mesmo, os Tribunais as editam e, se necessário, as cancelam. 
Não convém que se submetam ao crivo do Congresso Nacional: 
I - porque aprovadas, se anquilosariam e  haveria necessidade de revogar a lei para cancelá-las; 
II -  porque se desaprovadas, criariam desnecessária e inconveniente interferência do Legislativo no 
Judiciário.  
Quanto ao § 1º é inadmissível e teria como consequência o total balburdiamento da vida dos 
Tribunais: bastaria que o interessado  fosse vencido na demanda pela invocação de uma Súmula 
para que, imediatamente, lhe requeresse a modificação, instaurando-se o processo revisional. Isto 
seria o caos na vida judiciária. 
Parecer:   
   A Emenda se assenta em razões judiciosas e irrespondíveis, sendo indiscutível, pois, a sua 
pertinência.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:27575 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 77, Inciso XV.  
Substitua-se no Inciso XV do Art. 77 do  
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Substitutivo do Relator a expressão "examinar"  
pela expressão "referendar". 
Justificativa 
Esta emenda restaura a redação do Projeto da Comissão de Sistematização que estabelece o 
referendo Congresso Nacional sobre o assunto, colocando de forma clara a soberania do Legislativo. 
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:27576 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 77.  
Inclua-se no Art. 77 do Substitutivo do  
Relator os seguintes incisos:  
"Inciso... - aprovar previamente:  
a) a implantação de obras federais de grande  
porte, conforme determinar a lei;  
b) a concessão de linhas de transporte aéreo,  
e marítimo, vedado o monopólio." 
Justificativa 
Os seguidos abusos do Poder Executivo em realização de obras faraônicas e a concessão graciosa 
de linhas comerciais referidas na emenda, torna indeclinável ao Congresso Nacional manter esta 
atribuição como já constava no Projeto da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:27643 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimam-se os Incisos III e IV do Art. 77. 
Justificativa 
Não reúne credenciais para exercer as elevadas funções de Presidente da República ou de Primeiro-
Ministro quem não for capaz de decidir pela própria conta, as ocasiões em que deve ausentar-se do 
País.  
O Brasil, pelo papel de crescente relevo que está destinado a exercer na conjuntura internacional, 
está crescentemente a necessitar que o seu Presidente volta-se para o tratamento de questões que 
tem como palco as mais diferentes Nações do globo. Desse quadro dinâmico resulta, como já vem 
ocorrendo com os países mais adiantados, o deslocamento rotineiro dos Chefes de Estado, de uma 
Nação para outra.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 250  

 

A exigência de autorização prévia do Congresso Nacional para que  o Presidente e Primeiro-Ministro 
se ausentem do País, é medida de caráter inquisitorial, incompatível com as responsabilidades e a 
dignidade inerentes ao exercício de tão elevados postos.  
Parecer:   
   Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a matéria, objeto da presente emenda, conflita 
com a sistemática geral adotada para a elaboração do Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:27853 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se os seguintes dispositivos do Substitutivo ao Projeto de Constituição:  
a) no inciso XIII, do art. 77 as palavras "ou dos limites da delegação legislativa";  
b) o inciso IV do artigo 91;  
c) o artigo 94 e seus parágrafos;  
d) o artigo 101 e seus parágrafos. 
Justificativa 
A democracia é um regime inçado de imperfeiçoes. 
Isto não obstante, apresenta-se, incompativelmente, como, de todos, o mesmo pior.  
Pode ser comparada a uma arvore de crescimento muito lento, extremamente delicada e que requer 
cuidados permanentes, a serem dispensados com as mãos, sem o apelo a recursos do gênero dos 
agrotóxicos.  
Queremos liberdade, possibilidade de debate e de manifestação de opiniões. Ditadores, sob qualquer 
modalidade, ainda a mais mitigada, de aqui para a frente, de modo nenhum. 
Ninguém mais inacessível neste País que os homens da cúpula do Poder Executivo. Na inexistência 
ou na inoperosidade do Congresso, quem não tiver pistolão junto a eles, é súdito, é vassalo. E isto 
para não mencionar seus assessores, em regra, figuras absolutamente anônimas, mas 
perigosíssimas eminências pardas. 
Já em relação aos Parlamentares, ocorre o oposto. Eles têm até mesmo a preocupação de visitar 
assiduamente suas bases eleitorais, para auscultar a opinião pública. Com muita frequência, são 
duramente criticados por isto.  
As leis, que emanem do Congresso. E só. De outro modo nenhum brasileiro poderá se recolher à 
cama sem medo do que lhe poderá estar reservado ao despertar. Vale mais o sono tranquilo. Custe o 
que custar.  
Cada qual, que cumpra o seu papel. Permanecem na lembrança de muitos brasileiros, ainda os que 
nele jamais votaram, as palavras tão divulgadas por Eduardo Gomes: “O preço da liberdade é a 
eterna vigilância”. Que seja conferido ao povo brasileiro a possibilidade de vigiar.  
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:28190 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO UBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO  
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DE CONSTITUIÇÃO:  
Acrescenta novo inciso ao artigo 77:  
" - autorizar a venda de armamentos ao exterior". 
Justificativa 
A exportação de armas envolve considerações de ordem política e ética, sendo inseparável das 
relações internacionais e dos princípios que as norteiam. Por isso, a venda de armamentos ao 
exterior deve ficar sujeita a autorização do Congresso, como ocorre, por exemplo, nos EUA. É uma 
das medidas de fornecimento das atribuições do legislativo, de sentido antimilitarista e antibelicista, 
possibilitando a interferência dos movimentos de opinião pública contra o armamentismo e o 
intervencionismo militar.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda a inclusão, como competência exclusiva do Congresso Nacional, de autorização 
de venda de armamentos ao exterior.  
Após o exame da matéria, concluímos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:28507 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
A) Dê-se ao artigo 77 a seguinte redação:  
Art. 77 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - aprovar os tratados, convenções e atos  
internacionais celebrados pelo Presidente da  
República e autorizar sua ratificação;  
II - autorizar o Executivo a denunciar  
tratados, convenções e atos internacionais sobre  
direitos do homem, direito humanitário e  
convenções internacionais do trabalho;  
III - redação do atual item II, suprimida a  
expressão "importando ausência sem consentimento  
em preda do cargo";  
IV - redação do atual item III;  
V - conceder autorização para o Primeiro  
Ministro se ausentar do País, importando a  
ausência sem consentimento em perda do cargo;  
VI - aprovar ou suspender o estado de defesa e a intervenção federal;  
VII - decretar, por solicitação do Presidente da república o estado de sítio;  
VIII - redação do atual item VI;  
IX - redação do atual item VII;  
X - redação do atual item VIII;  
XI - redação do atual item IX;  
XII - julgar, anualmente, as contas do Governo de Território;  
XIII - redação do atual item X;  
XIV - redação do atual item XI;  
XV - redação do atual item XII;  
XVI - redação do atual item XIII;  
XVII - redação do atual item XIV;  
XVIII - redação do atual item XV;  
XIX - redação do atual item XVI;  
XX - redação do atual item XVII;  
XXI - redação do atual item XVIII;  
XXII - redação do atual item XIX;  
Paragrafo único."- ..........................  
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[...] 
Justificativa 
A Emenda visa a aperfeiçoar o Substitutivo. 
Parecer:   
   A Emenda está em parte acolhida pelo Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:28612 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Suprimam-se o art. 140, com os seus  
parágrafos, e, em decorrência, o inciso XIX e o  
parágrafo único do art. 77. 
Justificativa 
Os textos são extravagantes. Não se pode transformar o judiciário em fonte do processo de 
elaboração legislativa. 
Parecer:   
   Já acolhemos proposta de supressão (es291441).  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:28648 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda No.  
a) Dê-se aos itens I e II do artigo 77 a seguinte redação:  
"Art. 77 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - aprovar os tratados, convenções e atos  
internacionais celebrados pelo Presidente da República;  
II -. autorizar o Executivo a denunciar  
tratados, convenções e atos internacionais sobre  
direitos do homem, direito humanitário e  
convenções internacionais do trabalho." 
Justificativa 
Objetivamos a aprimorar a redação do item I do art. 77 e incluir item II submetendo à aprovação do 
Congresso Nacional a denúncia de determinados tratados, convenções ou acordos que, por versarem 
matéria por nós considerada fundamental, devem, também, para sua revogação, passar pelo crivo do 
Poder Legislativo. 
Parecer:   
   Pretende a emenda aprimorar a redação do inciso I do art. 77 e incluir outro inciso, prevendo a 
hipótese de o Congresso Nacional autorizar a denúncia de atos internacionais sobre direitos do 
homem, direito humanitário e convenções internacionais do trabalho.  
Entendemos que o inciso I, quando trata da matéria, já pressupõe a denúncia de atos internacionais 
também que não precisam ser apenas os mencionados na emenda.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:28681 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Substitua-se no Inciso XV do Art. 77 o verbo examinar pelo verbo homologar. 
Justificativa 
A competência do Congresso Nacional não pode se restringir ao papel contemplativo de “examinar os 
atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão”, mas de decidir 
sobre a oportunidade, a conveniência e a legalidade do ato que é da competência do Primeiro-
Ministro, consoante o Inciso XII, do Art. 130. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda a substituição da expressão "examinar" por "homologar" os atos de concessão e 
renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão, contido no inciso XV do artigo 77.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:28688 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XV do art. 77 a seguinte redação:  
Art. 77 - .................... 
XV - referendar os atos de concessão e de renovação de concessão de emissoras de rádio e 
de televisão. 
Justificativa 
A emenda substitui o verbo examinar por referendar Examinar não pressupõe o pronunciamento do 
Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A Emenda aperfeiçoa a redação do inciso XV do artigo 77, ao substituir a expressão "examinar" por 
"referendar" dos atos de concessão e de renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão, 
no entender de seu ilustre Autor.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:28689 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso III do art. 77. 
Justificativa 
A matéria deve ser disciplinada na parte referente ao Executivo, na Seção I, do Capítulo II.  
Parecer:   
   Propõe a emenda a supressão do inciso III do art.77, que trata da autorização do Congresso 
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Nacional para que o Presidente da República se afaste do País, por considerar que a matéria deve 
ser disciplinada na parte referente ao Poder Executivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28690 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao inciso IX do art. 77, seja dada a redação  
seguinte, com a incorporação do inciso X, que deve  
ser suprimido, renumerando-se os demais:  
Art. 77 ......................... 
IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou  
por qualquer de suas Casas, os atos da  
administração direta e indireta e acompanhar a  
atividade do governo em matéria de política  
monetária, financeira e cambial. 
Justificativa 
Com a junção dos incisos referidos, evita-se a redundância, sem prejuízo da ênfase à política 
financeira e cambial.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda nova redação para o inciso IX e a supressão do inciso X, ambos do art. 77.  
O inciso IX trata especificamente da atribuição do Congresso Nacional de julgar anualmente as 
contas do Primeiro-  
Ministro, bem como apreciar os relatórios sobre execução de planos de governo enquanto o X da 
fiscalização e controle dos atos do Executivo em geral, inclusive da administração indireta.  
Com a nova redação proposta, foi omitida a tomada de contas do Primeiro-Ministro.  
Concluímos, pois, pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:28691 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso XVIII do art. 77. 
Justificativa 
A matéria é da competência do judiciário. 
Parecer:   
   Propõe a emenda a supressão do inciso XVIII do art. 77,que trata da competência do Congresso 
Nacional para descrever, após sentença condenatória transitada em julgado, o confisco de bens de 
quem tenha enriquecido ilicitamente à custa do patrimônio público, ou no exercício, de cargo ou 
função pública por considerar matéria da alçada do Poder Judiciário.  
O dispositivo é necessário, uma vez que não foi dado ao Poder Judiciário a atribuição de decretar o 
confisco dos bens dos que enriqueceram ilicitamente à custa do patrimônio público.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:28692 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso XIX do art. 77. 
Justificativa 
Trata-se de matéria adstrita à competência do judiciário. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do inciso XIX do art. 77, que prevê, como competência do 
Congresso Nacional, dispor por decreto-legislativo sobre as súmulas de jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, conforme estabelece também o art. 140.  
Entendemos que a supressão procede, assegurando a independência de poder do Judiciário.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:28705 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao inciso I do art. 77, seja dada a redação seguinte:  
I - Dispor sobre tratado, convenções e  
acordos internacionais celebrados pelo Presidente da República. 
Justificativa 
Com a emenda, limpa-se e precisa-se a redação do texto. A palavra “dispor” já carrega em si a 
acepção de “resolver em caráter definitivo” (Aurélio).  
Parecer:   
   A emenda visa a aprimorar a redação do inciso I do art. 77, utilizando a expressão "dispor", que, 
como salienta na Justificativa seu ilustre autor, possui o significado de "resolver em caráter definitivo", 
conforme registra o novo dicionário Aurélio.  
Pela rejeição na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:28707 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Art. 77, inciso, com a seguinte redação:  
Art. 77 - ..................................  
.... - aprovar a concessão de linhas comerciais  
de transporte aéreo, marítimo, fluvial e de  
transporte interestadual de passageiros em  
rodovias e ferrovias federais, vedado o monopólio. 
Justificativa 
Trata-se de serviços essenciais que devem ficar submetidos ao controle do Legislativo.  
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Parecer:   
   A emenda objetiva incluir, como competência exclusiva do Congresso Nacional, a aprovação de 
concessão de linhas comerciais de transporte aéreo, marítimo, fluvial e interestadual de passageiros 
em rodovias e ferrovias federais.  
Entendemos que essa atribuição deva continuar na esfera do Poder Executivo.  
Concluímos, pois, pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:28818 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva/Modificativa  
1) Dê-se ao item I do artigo 77 a seguinte redação:  
"I - aprovar os tratados, convenções e atos  
internacionais celebrados pelo Presidente da República;"  
2) Acrescente-se ao artigo 77, o seguinte  
item II, renumerados os que se lhe seguirem:  
"II - autorizar o Executivo a denunciar  
tratados, convenções e atos internacionais sobre  
direitos do homem, direito humanitário e  
convenções internacionais do trabalho;"  
3) Dê-se ao item XII do artigo 115 a seguinte redação:  
"XVI - negociar e assinar tratados,  
convenções e atos internacionais e ratificá-los  
após aprovação do Congresso Nacional;"  
4) Acrescente-se ao artigo 115 o seguinte  
item XIII, renumerados os que se lhe seguirem:  
"XIII - denunciar tratados, convenções e atos  
internacionais, autorizado pelo Congresso  
Nacional, nos casos do item II do artigo 77;"  
5) Acrescente-se ao artigo 115 o seguinte §  
2o., renumerando-se como § 1o. o atual parágrafo único:  
"§ 2o. - Os tratados, convenções e atos  
internacionais sobre direitos do homem, direito  
humanitário e as convenções internacionais do  
trabalho serão encaminhados ao Congresso Nacional  
no prazo de um ano e, se aprovados, serão  
ratificados dentro de seis meses, ficando sua  
denúncia a depender de prévia autorização do  
Congresso Nacional." 
Justificativa 
A Emenda visa a aperfeiçoar o Projeto de Constituição, em primeiro lugar, definindo bem a atribuição 
de cada Poder; em segundo lugar dando tratamento especial aos tratados sobre direitos do homem, 
direito humanitário e às convenções internacionais do trabalho. Por sua inegável importância, a 
denúncia de tais atos deve ser precedida de autorização do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   A Emenda:  
1. modifica a redação do item I do Art. 77;  
2. acrescenta ao Art. 77, item pelo qual é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar 
o Executivo a denunciar tratados, convenções e atos internacionais que especifica;  
3. modifica o item XII, do Art. 115, pelo qual compete ao Presidente da República "celebrar tratados, 
convenções e atos internacionais, referendado pelo Congresso Nacional" - e que passaria a ser 
redigido: "negociar e assinar tratados, convenções e atos internacionais e ratificá-los após aprovação 
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do Congresso Nacional."  
4. acrescenta ao Art. 115 item pelo qual compete ao Presidente da República denunciar tratados, 
convenções e atos internacionais especificados conforme o item 2 deste relatório, após autorização 
pelo Congresso Nacional;  
5. acrescenta ao Art. 115, parágrafo a ser indicado como 2o., pelo qual se definem prazos para 
encaminhamento e ratificação dos atos internacionais em referência, e cuja denúncia depende de 
autorização do Congresso Nacional.  
Concluímos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:28828 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Incluam-se os itens XIII, XXI e XXII,  
renumerados os que se lhes seguirem, o parágrafo  
2o., renumerado o atual parágrafo único, ao art.  
115, e dê-se ao atual item XIX a seguinte redação:  
"Art. 115 - .................................  
XIII - denunciar tratados, convenções e atos  
internacionais autorizado pelo Congresso Nacional,  
nas hipóteses previstas no item II do art. 77;  
XIX - decretar, por solicitação do Primeiro-  
Ministro e ouvido o Conselho de Defesa Nacional, o  
estado de defesa, submetendo-o ao Congresso Nacional;  
XXI - solicitar ao Congresso Nacional, ouvido  
o Conselho de Defesa Nacional, a decretação do  
estado de sítio;  
XXII - decretar, ouvido o Conselho da  
República, a intervenção federal.  
§ 1o. - Os tratados, convenções e outros atos  
internacionais sobre direitos do homem, direito  
humanitários e as convenções internacionais do  
trabalho serão encaminhados ao Congresso Nacional  
no prazo de um ano e, se aprovados, serão  
ratificados dentro de seis meses, ficando sua  
denúncia a depender de prévia aprovação do  
Congresso Nacional. 
Justificativa 
O objetivo é o aprimoramento do texto e, primordialmente, o disciplinamento da ratificação e denuncia 
de determinados atos internacionais que, pela importância da matéria versada, deverão ter 
tratamento diferenciado.  
Parecer:   
   A presente Emenda, de autoria do Senador Alfredo Campos, objetiva aprimorar o texto e disciplinar 
a ratificação e a denúncia de determinados atos afetos às relações exteriores. Conquanto de extrema 
objetividade, as intenções da Emenda já se encontram contemplados no texto do substitutivo.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:28906 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se ao item X do art. 77 a seguinte redação:  
"Art. 77 - é da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
............................................  
X - Fiscalizar acompanhar e controlar  
conjuntamente ou por qualquer das Casas, os atos  
do Executivo, inclusive os da administração  
indireta e a atividade do Governo em matéria de  
política econômica e financeira. 
Justificativa 
A Emenda em questão objetiva incluir dentre as matérias a serem fiscalizadoras e controladas pelo 
Congresso Nacional a política econômica. 
Parece-nos indispensável que o Legislativo venha a tomar conhecimento prévio dos planos e 
programas econômicos e serem implementadas pelo Governo e a acompanha-los, pois se tal não 
ocorrer, ficará a sua função grandemente desfalcada. 
A inclusão da matéria econômica no dispositivo em tela constitui procedimento indispensável à 
implantação da plena democracia no País.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, porquanto a matéria já se encontra incluída no texto do substitutivo no item X 
do art. 77. 
 
   
   EMENDA:28908 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte inciso XX ao Artigo 77 do Substitutivo do Relator:  
"Art. 77 ....................................  
..................................................  
XX - aprovar previamente planos ou diretrizes  
gerais de política e planejamento econômico. 
Justificativa 
É necessário incluir, expressa e inequivocamente, entre as matérias de competência exclusiva do 
Congresso Nacional, previstas no art. 77 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, 
a que se refira à política econômica e ao planejamento econômico, cujos planos ou diretrizes gerais 
deverão ser por ele, previamente, aprovados.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista que a matéria encontra-se expressa no art. 76, item IV. 
 
   
   EMENDA:29203 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa do item VIII do art. 77 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 77 - ....................... 
I (...) VII  
VIII - fixar para cada exercício financeiro a  
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remuneração do Presidente da República, do  
Vice-Presidente da República e dos Ministros de  
IX (...) XIX 
Justificativa 
No sistema presidencialista, que se propõe em outra emenda, não existe a figura do Primeiro-
Ministro, permanecendo o Vice-Presidente da República.  
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:29204 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do item IV do Art. 77 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 77 - ............................ 
I (...) III  
IV - conceder autorização para o  
Vice-Presidente da República se ausentar do País;  
V (...) XIX 
Justificativa 
No sistema presidencialista, que se propõe em outra emenda, não existe a figura do Primeiro-
Ministro, permanecendo o Vice-Presidente da República.  
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:29313 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao item IX do art. 77 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 77 - ..................... 
I - .......................... 
VIII - ...................... 
IX - julgar anualmente as contas prestadas  
pelo Presidente da República, bem como apreciar os  
relatórios sobre a execução dos planos de governo;  
X - .......................... 
XIX – ..................... 
Justificativa 
No sistema presidencialista, que se propõe em outra emenda, não existe do Primeiro-Ministro. 
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 260  

 

sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:29408 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o Inciso XIV do Art. 77. 
Justificativa 
Em que pese o Congresso Nacional possuir a competência para legislar sobre qualquer matéria, não 
é admissível que esse dispositivo estabeleça uma supervisão do Legislativo no Executivo, pois, se 
mantido esse instituto, ocorrerá a intervenção de um Poder dentro do outro, o que contraria um 
princípio constitucional secular, consagrado universalmente, que se traduz na "harmonia, separação e 
independência dos Poderes da União". 
Além disso, supervisionar o Executivo é criar, no Legislativo, um órgão especializado para 
cumprimento da tarefa, cujos poderes extrapolariam as suas próprias competências e capacidade 
técnicas. 
Diante dessas considerações, sugerimos a supressão do Inciso XIV do Art. 77, por considerarmos 
que o mesmo poderá trazer conflitos generalizadas entre os Poderes constituídos. 
Parecer:   
   Carece de fundamento a pretensão do nobre Constituinte, pois a supervisão de um Poder no outro, 
trará fatalmente conflitos que poderá quebrar a harmonia dos Poderes.  
Assim, somos pela aprovação desta Emenda. 
 
   
   EMENDA:29426 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CELSO DOURADO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Incluam-se onde couber no art. 17 do Projeto de Constituição:  
Art. 100 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional.  
- Autorizar a comercialização e exportação de  
armas para nações em conflito, observando as  
disposições constantes dos artigos 9o. e 10.  
- Fiscalizar e controlar os gastos na  
Indústria Armamentista, observando o limite do  
duodécimo das verbas destinadas para Educação. 
Justificativa 
No sistema presidencialista, que se propõe em outra emenda, não existe a figura do Primeiro-
Ministro.  
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29511 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao inciso I do Art. 77, do  
Projeto de Constituição, o seguinte:  
"Parágrafo Único: O conteúdo normativo dos  
tratados e compromissos internacionais se  
incorpora à ordem interna, revoga a lei anterior e  
está sujeito a denúncia por deliberação do Congresso Nacional." 
Justificativa 
Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são “revogados” mas denunciados.  
Por outro lado, não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instrumentos fiquem submetidos 
ao rito de Emenda Constitucional.  
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:29551 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso XVIII do art. 77 do  
Substitutivo (XVIII - decretar, por maioria  
absoluta dos seus membros, após sentença  
condenatória transitada em julgado, o confisco de  
bens de quem tenha enriquecido ilicitamente à  
custa do patrimônio público ou no exercício de  
cargo ou função pública). 
Justificativa 
Não há como se justificar a atribuição ao Congresso Nacional de decidir, casuisticamente, sobre 
confisco de bens. A inclusão de tão norma na Constituição haverá de – isto sim – impedir o confisco 
de bens dos muitos que se enriquecem ilicitamente à custa do erário ou obtendo vantagens em razão 
do cargo público que ocupam. 
Ora, se já existe sentença condenatória transitada em julgado, não há mais o que decidir, pois, 
consequentemente, passa o Estado a ter ação visando ao ressarcimento do dano causado ao erário. 
Não é da sentença do Congresso Nacional a apreciação casuística, salvo nos casos de crimes de 
responsabilidade, de irregularidade apurada na apreciação das contas dos governantes e no 
julgamento dos seus membros... Fora isso, compete-lhe estabelecer normas gerais.  
Depois da fala do Poder Judiciário nada mais deverá ser dito a espeito de condenação ou de efeitos 
dela, sob pena de tornar a decisão judiciária dependente ou inócua. No momento em que todos se 
preocupam em aperfeiçoar o sistema judiciário, principalmente no sentido de agilizar a apreciação 
das questões que lhe são submetidas, a inclusão no referido dispositivo no elenco de competências 
exclusivas do Congresso Nacional soa destoante, porque tem todas as características de medida 
procrastinadora, senão impeditiva do cumprimento de decisão judiciária. E, de qualquer forma, 
protetora dos condenados, pessoas obviamente influentes e inescrupulosas, se não pela ausência de 
decisão, provavelmente pela demora em toma-la.  
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Parecer:   
   Opinamos pela manutenção do texto, tal como originalmente consignado.  
Pela rejeição. 
 
    
   EMENDA:29663 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Reescreve-se o parágrafo XIV do artigo 77,  
substituindo a expressão "pelo Legislativo "pela  
expressão "por ambas as casas."  
Art. 77. ....................................  
XIV - dispor sobre a supervisão, por ambas as  
casas, dos sistemas de processamento  
automático de dados mantidos ou utilizados  
pela União, inclusive a administração indireta. 
Justificativa 
Trata-se de uma redação mais clara e apropriada, uma vez que a função é do Congresso, por via de 
ambas as suas Câmaras. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente Emenda, conflita substancialmente com a sistemática geral 
adotada pelo Substitutivo.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:29676 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao elenco dos incisos do artigo 77:  
Art.77. ....................................  
Inciso ... "indicar, paritariamente ao poder  
Executivo, os membros do Conselho Nacional do  
Conselho Nacional de Comunicação. 
Justificativa 
Trata-se de uma redação mais clara e apropriada, uma vez que a função é do Congresso, por via de 
ambas as suas Câmaras.  
Parecer:   
   A presente Emenda se torna inócua, pois o parágrafo 3o. do artigo 291 do Substitutivo, prevê a 
indicação dos membros do Conselho Nacional de Comunicação.  
Portanto, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:29682 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do artigo 77 os itens, XII, XIX e parágrafo único. 
Justificativa 
Trata-se de matéria estranha ao processo Congressual.  
O Congresso pode, em sua atividade fiscalizadora, atuar sobre os demais poderes quando não 
cumprirem suas funções respectivas, mas não irá cumpri-las para cada poder. Tanto a 
regulamentação das leis cabe ao Executivo, como a consolidação de súmulas de jurisprudência, que 
não podem ter força de lei, cabe ao Judiciário. 
Parecer:   
   Os propósitos do nobre Constituinte estão contemplados no Substitutivo.  
Assim, pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:29867 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimir, do Substitutivo do Relator da  
Comissão de Sistematização, o item XIX do Art. 77,  
o Parágrafo Único do art. 77 e o art. 140 e seus parágrafos. 
Justificativa 
Os dispositivos acima mencionados estabelecem que as súmulas do Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais superiores terão verdadeira força de lei, passando a ter esses Tribunais competência 
legislativa sobre qualquer matéria.  
Isto representa uma verdadeira intromissão do Poder Judiciário nas competências privativas do 
Executivo e do Legislativo para exercerem o poder de iniciativa das leis.  
Realmente: a sumula, comunicada pelo Tribunal ao Congresso Nacional e por este aprovada por 
maioria simples, sem a possibilidade de emendas, teria força vinculante para os casos futuros, diz o 
Parágrafo Único do art. 77.  
Isto significa que a súmula passa a ser equiparada a um projeto de Lei, já que dizer que ela tem força 
vinculante para os casos futuros é dizer, disfarçadamente, que ela equivale a uma lei: 
E esse “projeto de lei” não estaria sujeito a emendas, seria simplesmente submetido à votação para 
aprovação para maioria simples. 
Sabido como é que às mãos, o que inclui matérias constitucionais, o sistema proposto significa, na 
prática, que até a Constituição Federal poderá ser emendada por esse processo obliquo. Mesmo que 
se parta do pressuposto que as decisões sumuladas não contrariam a Constituição, a sumula poderia 
complementar a Constituição, o que é absurdo. 
A súmula é uma manifestação jurisprudencial. A jurisprudência é uma fonte formal do Direito diversa 
da lei, como é óbvio.  
Permitir que o Judiciário possa elaborar normas que, na pratica, tenham a mesma força normativa da 
lei ou até da constituição é permitir usurpação do Poder Legislativo pelo Judiciário.  
Pois mais respeito que nos mereçam as manifestações do Poder Judiciário, elas devem ficar restritas 
ao seu âmbito de competência.  
Respeite-se a jurisprudência. Mas para isto não é necessário nem admissível transformá-la em lei, ou 
permitir que ela complemente a Constituição.  
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
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válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:29881 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. 77 - ..................................... 
XIII - "Sustar os atos normativos do  
Executivo ou de natureza administrativa do Poder  
Judiciário que exorbitem do poder regulamentar ou  
dos limites de delegação legislativa". 
Justificativa 
Deve competir ao Legislativo sustar não só atos normativos do Poder Executivo que exorbitem de seu 
poder regulamentar, mas também aqueles praticados pelo Poder Judiciário que sejam de caráter 
administrativo.  
Parecer:   
   Não guarda consistência com o dispositivo emendado. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30032 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Poder Legislativo  
[...] 
Art. É competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - resolver definitivamente sobre os  
tratados, convenções e atos internacionais, ou  
qualquer de suas alterações, celebrados pelo  
Presidente da República;  
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra e fazer a paz; a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente, nos  
casos previstos em lei complementar;  
III - ratificar, pelo voto de dois terços de  
seus membros, a pedido do Presidente da República,  
lei federal cuja inconstitucionalidade tenha sido  
declarada pelo Poder Judiciário, e que, a juízo do  
Chefe do Executivo, seja considerada essencial ao  
bem-estar do povo e à promoção ou defesa do  
interesse nacional, caso em que ficará sem efeito  
a decisão judicial;  
IV - aprovar ou suspender a intervenção  
federal ou o estado de defesa;  
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V - aprovar a incorporação ou desmembramento  
de áreas de Estado ou de Territórios;  
VI - mudar temporariamente a sua sede;  
VII - fixar, para viger na Legislatura  
seguinte, os subsídios do Presidente da República;  
VIII - deliberar sobre decretos-leis  
expedidos pelo Presidente da República;  
IX - elaborar o Estatuto dos Congressistas,  
previsto no artigo.  
Parágrafo único . Os tratados, convenções ou  
atos internacionais, uma vez incorporados ao  
direito positivo interno, possuem igual autoridade  
e situam-se no mesmo plano de validade e de  
eficácia das leis internas, regulando-se eventual  
conflito pelos princípios do direito intertemporal  
ou pelo que dispuser a ordem jurídica nacional.  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:30101 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   TÍTULO V - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO.  
CAPÍTULO I - DO LEGISLATIVO.  
ACRESCENTE-SE AO ART. 77, O ITEM XX COM A  
SEGUINTE REDAÇÃO:  
XX - Aprovar concessões de linhas de ônibus é atribuição do Executivo. 
Justificativa 
As concessões derivam de concorrências públicas, o que, por si só, já é crivo suficiente pata 
dispensar o Congresso Nacional desta tarefa. A lei ordinária que trata da matéria, por sua vez, cerca 
o processo da concorrência pública de requisitos que, observados, lhe dão as garantias necessárias. 
Parecer:   
   O texto da emenda, que trata de atribuição do Poder Executivo, não se amolda ao dispositivo do 
art. 77 que cuida da competência exclusiva do Congresso Nacional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30238 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se aos Itens II e III do art. 77 a redação seguinte, suprimindo-se o item IV:  
" II - autorizar o Presidente da República a  
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declarar guerra, a celebrar a paz e a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente;  
"III - conceder autorização prévia para o  
Presidente da República e o Primeiro Ministro se  
ausentarem do País, importando a ausência sem  
consentimento em perda do cargo". 
Justificativa 
Há evidente engano de redação. 
A expressão “importando a ausência sem consentimento em perda do cargo” refere-se à hipótese de 
ausência no País do Presidente e do Primeiro Ministro, e não à guerra, à paz ou ao trânsito ou 
permanência de forças estrangeiras em território nacional.  
Por outro lado, não há razão para separar as hipóteses referentes ao Presidente e ao Primeiro 
Ministro em dois itens, já que a consequência normativa é a mesma.  
Parecer:   
   A matéria objeto da Emenda, após estudos, foi adequadamente recolocada no Substitutivo do 
Relator.  
Pela rejeição, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:30521 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Artigo 77  
Suprima-se o inciso XIX e o parágrafo único. 
Justificativa 
As súmulas de Jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal devem servir 
de inspiração ao Congresso Nacional para completar ou aperfeiçoar a legislação vigente. O legislativo 
não pode aceitar as súmulas como imposição, restringindo-se à posição de aprová-las ou rejeitá-las, 
Poderá, inclusive, aprofundar a matéria alterando a legislação que fundamentou a súmula. 
Parecer:   
   O objetivo do preceito inserto no inciso XIX e parágrafo único do art. 77 era conferir ao Supremo 
Tribunal Federal e aos Tribunais Superiores a faculdade de aperfeiçoarem a legislação, com 
suprimentos através de súmulas. Ao Congresso Nacional caberia dispor, em decreto legislativo, sobre 
a matéria, tornando-o vinculante aos casos futuros.  
Diante da opinião manifesta da maioria dos membros da Comissão de Sistematização, somos pela 
aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:30649 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Substitutiva-Modificativa  
Dê-se ao item XV, do Art. 77, do  
Substitutivo, a seguinte redação:  
"Art. 77 - É de competência exclusiva do Congresso Nacional:  
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XV - aprovar os atos de concessão e renovação  
de concessão de emissoras de rádio e televisão; 
Justificativa 
Ao Congresso Nacional cabe, efetivamente, aprovar os atos de concessão de emissoras de rádio e 
televisão e não, pura e simplesmente, apenas examiná-los, pois, neste caso, estar-se-ia restringindo 
em muito a competência e ação do Congresso Nacional em matéria tão relevante e que exige, sem 
dúvida, a manifestação expressa da mais importante Casa Legislativa. 
Parecer:   
   Trata-se de matéria polêmica, que tem provocado acirrados debates, desde o exame inicial da 
Subcomissão específica.  
A forma como está redigida no novo Substitutivo encerra, inquestionavelmente, o consenso de 
opinião da maioria dos membros da Comissão de Sistematização, motivo por que somos pelo não 
acolhimento da Emenda. 
 
   
   EMENDA:30761 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 77, Item XIX.  
Suprima-se o item XIX, do Artigo 77, do  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO. 
Justificativa 
Na realidade, o referenciado item faz uma remissão ao artigo 140, que, por sua vez àquele se refere. 
De consequência há uma duplicidade de referência que resultam num autêntico vazio de conteúdo. 
Parecer:   
   O dispositivo que a Emenda pretende suprimir é decorrente de remissão contida no art. 140.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:30922 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado:  
Inciso XV do art. 77  
Dê-se ao inciso XV do art. 77 a seguinte redação:  
"XV - Conceder e renovar concessão, permissão  
e autorização para serviços de rádio e televisão." 
Justificativa 
É fundamental que as concessões de rádio e televisão sejam apreciadas de maneira democrática 
para resguardar o direito do cidadão à informação verídica e isenta de interesses de grupos e 
pessoas em participar. 
Além do mais é esta a melhor forma de democratizar tais concessões e impedir que sejam utilizadas 
da maneira autoritária como cem se dando. 
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
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sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:30947 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Inciso XIV do Art. 77  
Suprima-se o inciso XIV do art. 77, renumerando-se os demais. 
Justificativa 
A manutenção desse dispositivo importaria na total intromissão do Poder Legislativo nas 
competências do Poder Executivo e, assim contrariaria o Artigo 92, § 4o, inciso IV, que consagra a 
separação dos Poderes.  
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:31112 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao item VI do artigo 77 a seguinte redação:  
Artigo 77 - ..................... 
VI - aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de áreas de Territórios ou Estados. 
Justificativa 
Por óbvio as assembleias jamais aprovarão o desmembramento de Estados, para criação de novos, 
por ocasiões meramente políticas.  
Parecer:   
   A Emenda pretende suprimir a expressão "ouvidas as Assembléia Legislativas" contida no texto do 
item VI do art.77.  
A audiência dos representantes do povo do Estado ou Território nas respectivas Assembléias 
Legislativas é de suma importância para que não se converta em arbítrio a incorporação, subdivisão 
ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados.  
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:31122 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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Dê-se ao item VI do artigo 77 a seguinte redação:  
Art. 77 - ................ 
VI - aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de áreas de Territórios ou Estados. 
Justificativa 
Se o item VI for mantido em sua redação proposta que determina que a criação de novos Estados 
depende de aprovação pelas Assembleias Legislativas dificilmente ocorrerá a criação de qualquer 
novo Estado no Brasil.  
Parecer:   
   A Emenda pretende suprimir a expressão "ouvidas as Assembléia Legislativas" contida no texto do 
item VI do art.77.  
A audiência dos representantes do povo do Estado ou Território nas respectivas Assembléias 
Legislativas é de suma importância para que não se converta em arbítrio a incorporação, subdivisão 
ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados.  
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:31158 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o item XIV do art. 77 
Justificativa 
Creio que esta não deve ser uma tarefa cometida ao Legislativo distanciando-se de sua missão 
institucional. Por que a pretendida supervisão, pelo Legislativo, sobre os sistemas de processamento 
de dados? Que objetivos são perseguidos, que justificassem essa atividade paralela? 
A fiscalização a ser exercida pelo Legislativo há de ser objetiva e não pode, sob pena de um 
gigantismo inaceitável, 
descer a tais questões. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do inciso XIV do art.77, que prevê a competência do Congresso 
Nacional para dispor sobre a supervisão dos sistemas de processamento de dados da 
União, inclusive da administração indireta.  
Pela aprovação da emenda nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:31321 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   1) Dê-se ao item I do artigo 77 a seguinte redação:  
I - aprovar os tratados, convenções e atos  
internacionais celebrados pelo Presidente da República;  
2) Acrescente-se ao artigo 77, o seguinte  
item II, remunerando-se o atual e seguintes:  
II - autorizar o Presidente da República e  
denunciar tratados, convenções e atos  
internacionais sobre direitos do homem, direito  
humanitário e convenções internacionais do trabalho;  
3) Dê-se ao item XII do artigo 115 a seguinte redação:  
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XII - negociar e assinar tratados, convenções  
e atos internacionais e ratificá-los depois de  
aprovados pelo Congresso;  
4) Transformando-se em § 1o. o atual  
parágrafo único, acrescente-se ao artigo 115 o  
seguinte § 2o.:  
§ 2o. - os tratados, convenções e atos  
internacionais sobre direitos do homem, direito  
humanitário e as convenções internacionais do  
trabalho negociados pelo Presidente da República  
serão encaminhados ao Congresso Nacional dentro de  
um ano e, se aprovados, serão ratificados no prazo  
de seis meses. 
Justificativa 
A Emenda objetiva a aperfeiçoar o Projeto, estabelecendo ou melhor, definindo bem, quando dos 
atos internacionais, a competência de cada Poder.  
Por representarem conquistas da humanidade, os tratados sobre direitos do homem, direito  
humanitário e as convenções internacionais do trabalho devem ter tratamento diferenciado: se 
assinados, devem ser submetidos ao Congresso e, se aprovados, devem ser ratificados pelo 
Executivo, ficando sua denuncia a depender de prévia autorização do órgão representativo da 
soberania popular.  
Parecer:   
   Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a matéria, objeto da presente emenda, conflita 
com a sistemática geral adotada para a elaboração do Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:31331 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Art. 77 - .................... 
I a III - ....................... 
IV - Suprima-se renumerando-se os demais itens. 
Justificativa 
No sistema presidencialista não existe o cargo de Primeiro Ministro.  
Parecer:   
   O Substitutivo expressa, de forma cristalina, opção pelo sistema parlamentarista de governo. 
Conquanto os dispositivos pertinentes resultem do aporte de diferentes proposições, não há como se 
acolher a que vislumbra finalidade diametralmente oposta, à por fim consignada. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:31332 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Nos arts. 77, item VIII; 82, itens I e V e 79, a expressão "Primeiro Ministro" deve ser  
suprimida. 
Justificativa 
No sistema presidencialista não há o cargo de Primeiro Ministro.  
Parecer:   
   O Substitutivo expressa, de forma cristalina, opção pelo sistema parlamentarista de governo. 
Conquanto os dispositivos pertinentes resultem do aporte de diferentes proposições, não há como se 
acolher a que vislumbra finalidade diametralmente oposta, à por fim consignada. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:31333 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
No art. 77, item IX, substituir a expressão  
"Primeiro-Ministro" pela expressão "Presidente da República". 
Justificativa 
No sistema presidencialista não existe o cargo de Primeiro Ministro.  
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:31507 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Suprimam-se os itens XIV, XV, XVI, XIX e seu  
Parágrafo único do art. 77. 
Justificativa 
Os três primeiros dizem respeito a atribuição especifica do Presidente da República. A ingerência do 
Legislativo descabida e improcedente. 
Quanto ao item XIX e seu parágrafo único seriam atribuir poderes ao Congresso para congelar a 
dinâmica das Sumulas dos Tribunais.  
Entendo que seria o Congresso assumir também o papel de Poder Tutelar do Judiciário o que é um 
absurdo. 
Melhor seria que o Congresso assumisse uma posição de fiscalização efetiva dos atos dos Poderes 
Executivo e Judiciário, mas esta fiscalização não poderia ser entendida como uma substituição de 
atribuições.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão dos incisos XIV, XV, XVI e XIX e parágrafo único do artigo 77, que 
tratam de processamento de dados utilizados pela União, atos de concessão e renovação de 
concessão de emissoras de rádio e televisão, escolha de 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da 
União e da aprovação por decreto-legislativo das Súmulas dos Tribunais.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
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   EMENDA:31585 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 77, inciso XIX  
Suprima-se do art. 77, o inciso XIX,  
Fica suprimido o inciso XIX do art. 77. 
Justificativa 
A competência ara proposta, através do inciso XIX nos parece um tanto inusitada, na medida em que 
as súmulas e as jurisprudências dos Tribunais constituem matéria de uso exclusivo destes, por 
resultarem de decisões reiteradas, as quais, ao longo do tempo, se cristalizam como matéria 
indiscutível. 
Parece-nos fora de propósito a proposição, por isto que a jurisprudência, quando sumulada, já tem 
força decisória equivalente à lei. 
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:31601 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 77, inciso XVI.  
Suprima-se o inciso XVI do art. 77.  
"Fica suprimido o inciso XVI do art. 77". 
Justificativa 
Nossa intenção é deixar ao Senado Federal a incumbência de aprovação da escolha dos Ministros do 
Tribunal de Constas da União. Por isso, estamos propondo a supressão do inciso sob exame, 
transportando seu conteúdo para a alínea “b” do inciso III do art. 83.  
Entendemos que ao Senado deve caber o papel de aprovação da escolha de todos os Ministros e 
não apenas de um terço, como proposto.  
Parecer:   
   Optamos pela manutenção do texto originalmente consignado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31821 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Acrescente-se um inciso ao art. 77 do Projeto de Constituição, conforme segue:  
XX - Autorizar e aprovar empréstimos,  
operações, acordos e obrigações externas de  
qualquer natureza, inclusive acordos executivos  
contraídos ou garantidos pela União, Estados,  
Distrito Federal e Municípios, e pelas entidades  
de sua administração direta e indireta. 
Justificativa 
Trata-se de procurar o controle parlamentar sobre qualquer processo de endividamento externo.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista que a matéria encontra-se expressa no art. 83, item V. 
 
   
   EMENDA:31908 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado:  
Inciso XV do art. 77  
Dê-se ao inciso XV do Art. 77 a seguinte redação:  
"XV - Conceder e renovar a concessão, permissão e  
autorização para serviços de rádio e televisão." 
Justificativa 
É fundamental que as concessões de rádio e televisão sejam apreciadas de maneira democrática, 
para resguardar o direito do cidadão à informação verídica e isenta de interesses de grupos e 
pessoas em particular.  
Além do mais é esta a melhor forma de democratizar tais concessões.  
Parecer:   
   Trata-se de matéria polêmica, que tem provocado acirrados debates, desde o exame inicial da 
Subcomissão específica.  
A forma como está redigida no novo Substitutivo encerra, inquestionavelmente, o consenso de 
opinião da maioria dos membros da Comissão de Sistematização, motivo por que somos pelo não 
acolhimento da Emenda. 
 
   
   EMENDA:32008 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Substitutivo do Relator  
Inclua-se, no artigo 77, logo após o item e o  
parágrafo abaixo transcritos, renumerando-se o  
parágrafo único para o parágrafo 2o.  
XX - Auditar, através de Comissões  
Permanente, todas as operações relativas a  
transações em moeda estrangeira, em que o Tesouro  
Nacional, de qualquer forma participe.  
1o. - Nos casos definidos nos itens IX, X,  
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XIII, XV e XX, apurando-se irregularidades, o  
relatório aprovado pela Comissão deverá ser  
encaminhado, em 10 dias, ao Ministério Público  
Federal que, no prazo máximo de 6 meses proporá  
perante o Supremo Tribunal Federal ou Tribunal  
competente, as ações cabíveis, objetivando, entre  
outras medidas a declaração de nulidade dos atos  
praticados, e apuração de responsabilidade civil,  
penal e administrativa, mantendo informado o  
Congresso Nacional. 
Justificativa 
A introdução, na competência exclusiva do Congresso Nacional da auditoria de todas as operações 
relativas à moeda estrangeira realizadas pelo Tesouro Nacional, como parte, ou mesmo como 
garantidos, impõe-se, principalmente para que não se repita o que vem hoje ocorrendo com a 
administração da dívida externa. Não basta, como desejam os contribuintes e prevê o Substitutivo, se 
realize a auditoria da dívida externa (art. 30 das disposições transitórias).  
É necessário que seja instituído um mecanismo que permita o controle do apetite do Poder Executivo, 
principalmente quanto a empréstimos em moeda estrangeira.  
Além disso, urge que as conclusões dessa ação fiscalizadora do Congresso Nacional nos casos 
apontados passem a ter vida própria, e sejam endereçadas ao órgão incumbido da defesa dos 
interesses maiores da sociedade, para que providencie a decretação de nulidade e não restem 
impunes os responsáveis – devendo, entretanto, o Ministério Público Federal manter o Congresso 
Nacional ciente das ações e medidas por ele implementadas. 
Parecer:   
   Opinamos pela manutenção do texto, tal como originalmente consignado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32010 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 77  
Suprima-se o item XVIII do Art. 77 do  
Substitutivo do Relator. 
Justificativa 
Um dos efeitos naturais da sentença condenatória é o ressarcimento do dano produzido pelo ato 
ilícito praticado. Assim, o perdimento de bens se inclui entre as penas passíveis de serem impostas 
na sentença criminal (conforme se pode inclusive observar do disposto no Art. 6º, “23, II do 
Substitutivo do Relator). 
Entretanto, ao subordinar, o substitutivo, o confisco de bens, um crime contra a administração pública 
– enriquecimento ilícito à custa contra a administração pública – enriquecimento ilícito à causa do 
patrimônio público ou no exercício de cargo ou função pública – a um ato nitidamente político, com o 
referendum da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional – é tornar letra morta a pena 
de perdimento de bens, visto que será muito difícil, se não impossível, a obtenção desse quórum no 
Congresso Nacional.  
Vê-se, pois, que a inclusão desse item XVIII no art. 77, longe de ser motivo para fortalecer o 
Legislativo, será na realidade, uma forma de desmoralizá-lo, perante os demais poderes constituídos, 
pois é a certeza de impunidade dos crimes contra a administração pública, inscrita 
constitucionalmente, e sob o manto do Legislativo.  
Parecer:   
   Opinamos pela manutenção do texto, tal como originalmente consignado.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:32122 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Transferir para o Art. 77 o disposto na frase final do item V do Art. 82. 
Justificativa 
Trata-se de compatibilizar o disposto nesse artigo com a emenda proposta ao parágrafo 1º do Art. 27, 
que propõe seja o Defensor do Povo eleito pela maioria absoluta do Congresso Nacional, e não 
apenas da Câmara Federal. 
Parecer:   
   Realmente, a transposição do item V do artigo 82 para o artigo 77, trará um maior aperfeiçoamento 
ao texto do Substitutivo, pois dará ao Congresso Nacional a competência de eleger o Primeiro-
Ministro e o Defensor do Povo, e não apenas à Câmara dos Deputados, isto no caso de ser adotado 
o Sistema parlamentarista.  
Assim, pela sua aprovação. 
 
   
   EMENDA:32157 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   "Eliminar o inciso XIV do artigo 77" 
Justificativa 
O dispositivo que estamos propondo eliminar atribui à competência exclusiva do Congresso Nacional 
o poder de “dispor sobre a supervisão, pelo Legislativo, dos sistemas de processamento automático 
de dados mantidos ou utilizados pela União, inclusive a administração indireta.” 
Trata-se, indevidamente, de interferência indevida do Congresso na competência do poder executivo, 
e que se estende, inclusive, à administração indireta.  
Parecer:   
   A presente emenda foi contemplada no Substitutivo.  
Assim, pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:32529 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   Modificar a redação do inciso I, do Artigo  
77, passando a ter a seguinte redação.  
Artigo 77 - ................................  
I - Aprovar ou não tratados, convenções,  
acordos, contratos ou quaisquer outros documentos,  
inclusive de empréstimo externo ou interno, bem  
como de transferência tecnológica ou científica, e  
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de cooperação mútua que envolvam recursos  
financeiros, celebrados com entidades ou países  
estrangeiros pelo Presidente da República ou  
autorização delegada; 
Justificativa 
Esta deve ser uma das prerrogativas do Congresso Nacional, se quisermos exercer o controle pleno. 
Parecer:   
   A presente Emenda visa dar nova redação ao texto do item I do art. 77, acrescentando algumas 
atribuições a mais ao Congresso Nacional.  
Em assim sendo, somos pelo acolhimento, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:32530 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Incluir no Artigo 77, o inciso XX, com a seguinte redação:  
Artigo 77 - ................................  
XX - Autorizar a construção de quaisquer  
obras viárias e análogas nos parques nacionais, nas  
reservas indígenas, nas reservas florestais e em  
santuários ecológicos de reconhecido valor ambiental; 
Justificativa 
Para que o Congresso mantenha melhor controle sobre o meio-ambiente nacional.  
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:33192 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XVI do artigo 77 a seguinte redação:  
"XVI - escolher pelo voto secreto a  
totalidade dos membros do Tribunal de Contas da União." 
Justificativa 
Impõe-se estabelecer a prerrogativa de o Poder Legislativo escolher a totalidade dos futuros 
membros do Tribunal de Contas da União. 
Mesmo considerando a honorabilidade dos indicados que procuram, usualmente executar seus 
misteres com absoluta isenção, não podemos deixar de considerar como espúria a indicação feita 
pelo Executivo.  
Indicados pelo Chefe do Governo, esses Ministros vão, na maioria das vezes, julgar as contas 
daqueles que os nomearam.  
Parecer:   
   A Emenda, diferentemente do Substitutivo, determina a escolha, pelo voto secreto, da totalidade 
dos membros do Tribunal de Contas da União pelo Congresso Nacional. Na Justificativa é ressaltado 
que a indicação de parte daqueles membros pelo Chefe do governo é inconveniente, porquanto iriam 
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os Ministros julgar as contas daqueles que os nomearam. Ora, o Tribunal de Contas da União 
manifesta-se, também, sobre as contas da Câmara e do Senado. Ademais, quem julga as contas do 
Chefe do Governo é o Congresso Nacional. Assim, os argumentos expendidos pelo ilustre autor da 
Emenda não autorizam o seu acolhimento. 
 
   
   EMENDA:33229 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Retirar do art. 83, que define a competência  
privativa do Senado Federal, os seus itens V, VII  
e VIII, transferindo-os para o art. 77, que define  
a competência exclusiva do Congresso Nacional, que  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 77 - É de competência exclusiva do Congresso Nacional:  
.....................................  
XX - Autorizar previamente operações externas  
de natureza financeira de interesses da União, dos  
Estado, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.  
XXI - dispor sobre limites globais e  
condições para as operações de crédito externo e  
interno da União, Estados, Distrito Federal e  
Municípios de suas autarquias e demais entidades  
controladas pelo poder público federal.  
XXII - dispor sobre limites e condições para  
a concessão de garantia da União em operações de  
crédito externo e interno. 
Justificativa 
Busca-se com a presente emenda valorizar o Congresso Nacional, remetendo-lhe a competência 
exclusiva de autorizar previamente a realização de operações financeiras externas de interesse da 
União, dos Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios. Além disso, a medida confere poderes 
ao Congresso Nacional para dispor sobre o limite global e as condições para operações de credito 
externo e interno da união com dos Estados, Distrito Federal e Municípios, de suas autarquias e 
entidades controladas pelo poder público federal. Competente, ainda ao Congresso Nacional 
estabelecer limites e condições para a concessão de garantia da união em operações de crédito 
externo e interno. Ao definir a competência exclusiva do Congresso Nacional para essas questões, o 
legislador estará, por igual, restabelecendo, na prática, parte das prerrogativas que devem pertencer 
ao Poder Legislativo. 
Parecer:   
   Encontram-se, no art. 83, delineadas as competências privativas do Senado da República. A 
presente Emenda introduz nele alteração que vai de encontro à opinião da maioria dos componentes 
da Comissão de Sistematização. Por isso, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:33385 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do texto do substitutivo o artigo 140, o inciso XIX e o parágrafo único do art. 77. 
Justificativa 
A supressão é de parte do processo de procedimentos estatutários,  portanto, da intimidade da ordem 
interna dos trabalhos dos Tribunais, notadamente do Supremo Tribunal Federal. Tem valor 
meramente interpretativo da lei, não é lei. É suscetível de mudança a qualquer momento. 
Não se deve, de modo algum retirar o seu caráter de mero método de trabalho e disciplina do Poder 
Judiciário.  
Parecer:   
   É inteiramente procedente a argumentação do nobre Autor.  
O direito sumular deve ser mantido como está, sem a intervenção do Legislativo. São suprimidos, 
pois, o art. 140 e o item XIX e o parágrafo único do art. 77. 
 
   
   EMENDA:33419 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso XII do artigo 77. 
Justificativa 
Achamos que a atividade de regulamentação é exclusiva do Executivo que conhece os detalhes de 
sua execução. Mesmo que não o faça, não cabe ao Congresso senão cobrar-lhe, por via de suas 
instituições controladoras e fiscalizadoras , a regulamentação própria. Não pode o Congresso tornar-
lhe o lugar numa função executiva. 
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33437 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Transformar o Parágrafo Único do Art. 77 em § 1o. acrescentar o seguinte § 2o.  
§ 2o. - A alteração da súmula pelo Supremo  
Tribunal Federal e Tribunais Superiores, deixa de  
ter validade o decreto Legislativo. 
Justificativa 
É necessário explicitar que se atende a natureza cambiante da jurisprudência, sendo que a mudança 
da sumula importa em revogação do decreto legislativo.  
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
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Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33438 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
No inciso XIV do artigo 77 substitua-se a  
expressão "pelo Legislativo" pela expressão "por  
ambas as Casas". 
Justificativa 
É imprescindível que numa atividade tão especifica da defesa de direitos fundamentais quanto à 
privacidade de informações sobre pessoas, a regulamentação seja feita pelas duas Casas do 
Congresso.  
Parecer:   
   Optamos pela manutenção do texto originalmente consignado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33539 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao Inciso I do Art. 77, "caput", que passa a ter esta forma:  
"I - Os atos internacionais celebrados pela  
União, inclusive sua prorrogação, dependem, para  
ser incorporados à ordem jurídica interna, de  
aprovação definitiva do Congresso Nacional, exceto  
quando visem simplesmente a executar, aperfeiçoar  
ou interpretar outros, pré-existentes, ou sejam de  
natureza administrativa, submetidos, neste caso,  
em até 30 dias ao Senado da República." 
Justificativa 
A expressão atos internacionais, por mais ampla e abrangendo tratados, convenções, acordo, etc. 
(que são, tão-somente, particularizações daqueles atos gerais) supera a dificuldade que a atual 
Constituição suscita ao referir as espécies dos atos contratualísticos externos do Brasil.  
De outro lado, ainda com referência ao tema, estamos convencidos de que a prorrogação de atos 
internacionais deva merecer decisões de vontade do Congresso, pois equivalente, nosso ver, a novo 
ato externo sobre o qual deve incidir a vontade popular representada nas duas Casas Legislativas.  
No que se refere aos atos externos meramente executivos, já previstos em tratados-quadro (ou 
tratados-gerais que os prevejam como desdobramento), pensamos que possam submetidos, após 
firmados, ao Senado Federal.  
Parecer:   
   A emenda, embora contendo objeções fundadas em motivos dos mais louváveis, não se enquadra 
na perspectiva do Substitutivo, sendo impossível, tecnicamente, o seu aproveitamento.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:33542 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se o item XIX do art. 77 e seu parágrafo.  
Acrescente-se ao art. 83 o seguinte:  
Art. 83 - ....................... 
XII - dispor sobre o estatuído no art. 140.  
Transforme-se em § 1o. do art. 83 o atual §  
único do art. 77.  
Renumere-se o atual item XI do art. 83, que  
passará a ser o item X.  
Renumere-se o item X do art. 83, que passará  
a ser o item XI  
O atual § único do art. 83 passe a ser  
parágrafo 2o.  
Substitua-se o caput do art. 140 pelo seguinte:  
Art. 140 § O Supremo Tribunal Federal e os  
Tribunais Superiores remeterão ao Senado da  
República as súmulas da jurisprudência  
predominante para os fins do disposto no item XII  
do art. 83. 
Justificativa 
Compete, tradicionalmente ao Senado, suspender, conforme seu livre entendimento, no todo ou em 
parte, a lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.  
Da mesma forma, deve competir ao Senado atribuir força de lei ás súmulas da jurisprudência 
predominante nos tribunais superiores.  
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto Constituinte, manifesto-me pela rejeição da Emenda por 
considerá-la conflitante com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
 
   
   EMENDA:33647 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator  
Título V, da Organização dos Poderes -  
Capítulo I - Seção II -  
Substitua-se o item XV do Art. 77, pelo seguinte:  
XV) - Homologar ou anular os atos de  
concessão e renovação de concessão das emissoras  
de rádio e televisão. 
Justificativa 
A emenda procura substituir no texto a palavra examinar pela expressão homologar ou anular.  
Se o que se pretende é atribuir ao Congresso Nacional poderes que a opinião julga indispensáveis 
para julgar as concessões de rádio e televisão, então é necessário dizê-lo de forma explicita. 
Hoje essas concessões têm sido fonte de abusos públicos e notórios e instrumento de um poder 
privado acima das instituições democráticas.  
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Parecer:   
   A presente Emenda visa aperfeiçoar o texto do item XV do artigo 77 do Substitutivo.  
A substituição preterida trará, realmente, mais força para que o Congresso Nacional possa julgar a 
maneira de se analisar as Concessões das emissoras de rádio e televisão. Assim sendo, somos pela 
aprovação desta Emenda. 
 
   
   EMENDA:33684 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA; ADITIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO V  
Dê-se nova redação aos seguintes dispositivos:  
CAPÍTULO I - Do Poder Legislativo  
Art. 73 - O Poder Legislativo é exercido pelo  
Congresso nacional, que se compõe da Câmara dos  
Deputados e do Senado Federal.  
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos por voto igual,  
direto e secreto em cada Estado, Território e no  
Distrito Federal, dentre cidadãos maiores de 21  
anos e no exercício dos direitos políticos,  
através de sistema proporcional.  
§ 1o. Cada legislatura durará 4 anos.  
§ 2o. O número de deputados, por Estado ou  
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela  
Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,  
com o ajuste necessário para que num Estado ou o  
Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de 60 deputados.  
Inciso I do art. 77:  
I - Aprovar ou não tratados, convenções,  
acordos e empréstimos internacionais celebrados  
pelo Presidente da República;  
V - aprovar ou suspender o estado de sítio e  
a intervenção federal;  
VIII - fixar para cada exercício financeiro a  
remuneração do Presidente da República e dos  
Ministros de Estado;  
IX - julgar anualmente as contas prestadas  
pelo Presidente da República, bem como apreciar os  
relatórios sobre a execução dos planos de governo;  
XV - aprovar ou rejeitar os atos de concessão  
e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;  
Art. 79 - A Câmara Federal e o Senado  
da República poderão convocar os Ministros de  
Estado para prestar, pessoalmente, informações  
sobre assunto previamente determinado.  
[...] 
Justificativa 
As emendas apresentadas visam adequar o Título V ao Regime Presidencialista, objeto de outra 
emenda. 
Suprimem-se, também alguns dispositivos inadequados e incluem-se outros. 
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A presente emenda adita e complementa outra emenda já apresentada sobre a Câmara dos 
Deputados e Senado Federal. 
Parecer:   
   A presente Emenda visa aperfeiçoar o texto do Substitutivo.  
O seu conteúdo, em linhas gerais, estão neste texto.  
Assim, somos pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33854 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 77, Item XV.  
Substitua-se, no item XV do Art. 77, a  
expressão "examinar" por "aprovar, previamente". 
Justificativa 
A palavra “examinar”, em si, não encerra competência de qualquer natureza, representando simples 
faculdade que não se pode nem mesmo controlar, dada a notoriedade e publicidade de que se 
revestem os atos administrativos. 
A competência que se deve reservar ao Congresso Nacional deve ser decisória, portanto aprobatória, 
e não simplesmente apreciativa.  
Parecer:   
   A presente Emenda acha-se contemplada no Substitutivo, no seu art. 55, item XV.  
Em assim sendo, somos pela sua aprovação na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33877 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 130, item XII  
Acrescente-se ao item XII do art. 130 o  
seguinte codicilo: "observado o disposto no item  
XV do art. 77". 
Justificativa 
A proposta vincula-se a outra, apresentada relativamente ao art. 77, item XV, cujos fundamentos se 
invocam igualmente no presente caso.  
Parecer:   
   O acréscimo sugerido não encontra apoio na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33999 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regime Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
[...] 
Art. 77 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - aprovar ou não tratados, convenções e  
acordos internacionais celebrados pelo Presidente  
da República;  
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que  
forças estrangeiras transitem pelo território  
nacional ou nele permaneçam temporariamente;  
III - conceder autorização prévia para o  
Presidente da República se ausentar do País,  
importando a ausência sem consentimento em perda do cargo;  
IV - conceder autorização prévia para o  
Primeiro-Ministro se ausentar do País;  
V - aprovar ou suspender o estado de defesa,  
o estado de sítio e a intervenção federal;  
VI - aprovar a incorporação, subdivisão ou  
desmembramento de áreas de Territórios ou Estados,  
ouvidas as Assembléias Legislativas;  
VII - mudar temporariamente a sua sede;  
VIII - fixar para cada exercício financeiro a  
remuneração do Presidente da República, do  
Primeiro-Ministro e dos Ministros de Estados;  
IX - julgar anualmente as contas prestadas  
pelo Primeiro-Ministro, bem como apreciar os  
relatórios sobre a execução dos planos de governo;  
X - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou  
por qualquer das Casas, os atos do Executivo,  
inclusive os da Administração Indireta;  
XI - determinar a realização de referendo,  
ressalvado o item XX do artigo 115;  
XII - regulamentar as leis, em caso de  
omissão do Executivo;  
XIII - aprovar os atos de concessão e  
renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;  
XIV - aprovar iniciativas do Executivo  
referentes as atividades nucleares; e  
XV - decretar, por maioria absoluta de seus  
membros, após sentença condenatória transitada em  
julgado, o confisco de bens de quem tenha  
enriquecido ilicitamente à custa do patrimônio  
público ou no exercício de cargo ou de função pública.  
[...] 
Justificativa 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos contemplam os aspectos do mérito 
do tema, as oscilações sociais do povo brasileiro e representatividade constituinte de seus signatários 
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e a sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados tendo 
em vista o Substitutivo ilustre Relator. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte, Senador José Richa e outros tantos ilustres membros desta Constituinte 
apresentaram, com a presente emenda, uma proposta global para o Título V, que abrange as 
disposições relativas aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  
Examinando referida proposta e louvando o esforço e a abnegação patriótica de seus ilustres 
mentores, verificamos que o nosso Projeto contempla a maioria das proposições lançadas por esse 
grupo constituinte de escol, razão por que o nosso parecer é pela sua aceitação parcial, uma vez 
atendida a maioria das respectivas sugestões pelo nosso Projeto. 
 
   
   EMENDA:34062 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Item IV do Art. 77 do texto constitucional. Art. 77  
IV - conceder autorização prévia para a  
venda, doação de armamentos, munições e, qualquer  
tipo de armamento bélico para o exterior. 
Justificativa 
A presente emenda estabelece ser da competência do Congresso Nacional a autorização para o 
comércio de material bélico com o exterior, evitando assim o abuso indiscriminado de vendas, 
doações de armamento bélico.  
Parecer:   
   Os atos do Poder Executivo estão sujeitos à fiscalização do Legislativo. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34109 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: art. 77 - Título V -  
Capítulo I - Seção II  
Art. 83 - Título V - Capítulo I - Seção IV  
Introduzam-se no Substitutivo do Relator da  
Comissão de Sistematização as seguintes alterações:  
I - Acrescente-se ao art. 77 o seguinte  
inciso XI, renumerando-se os demais:  
Art. 77 - ..................................  
..................................................  
XI - autorizar ou vetar previamente  
empréstimos, acordos e obrigações externas, de  
qualquer natureza, de interesse da União.  
II - Suprima-se, do inciso V do art. 83, a  
expressão "da União". 
Justificativa 
As convenções acordadas pela União com pessoas ou entidades estrangeiras, das quais resulte 
obrigação de qualquer natureza, constituem, em última instancia, vínculo potencialmente gravoso 
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pata todo cidadão nacional, pois em situação de iliquidez crítica, faz-se necessária a interveniência do 
Tesouro Nacional junto aos credores. 
Por isso, o exame de acordos externos de qualquer natureza deve constituir competência do 
Congresso Nacional, e não apenas do Senado Federal,  não somente pela relevância da matéria, 
mas principalmente pela necessidade de sua convalidação política e de seu controle por todo o 
Legislativo.  
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:34154 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Modifique-se a redação dos arts. 77, incisos III, VIII, IX e 79 do Substitutivo do Relator,  
dando-se-lhes a seguinte redação:  
"Art 77 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - ..............................  
III - conceder autorização previa para o  
Presidente e o Vice-Presidente da República se  
ausentarem do país;  
IV - ..........................  
VIII - fixar os subsídios e a verba de  
representação do Presidente, do Vice-Presidente da  
República e dos Ministros de Estado;  
IX - julgar anualmente as contas prestadas  
pelo Presidente da República.  
.......................  
"Art. 79 - A Câmara Federal e o Senado da  
República poderão convocar Ministros de Estado  
para prestar, pessoalmente, informações sobre  
assunto previamente determinado.  
Parágrafo único - (manter-se, sem modificação.). 
Justificativa 
As modificações propostas são decorrência da emenda por nos apresentada que retira do texto o 
parlamentarismo.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34155 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Suprima-se o inciso IV do art. 77, do Substitutivo do Relator: 
Justificativa 
Decorrência da retirada do texto do regime parlamentarista.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34301 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o Inciso XIV do Art. 77 e renumere-se os demais: 
Justificativa 
Não cabe ao Poder Legislativo a supervisão dos sistemas de processamento automático de dados 
mantidos ou utilizados pela União, inclusive a administração indireta. 
A pretensão, no caso, seria absoluto. A menos que, por motivos inconfessáveis, se queira manter os 
Congressistas ocupados com questões menores, enquanto se evita que cumpram suas atribuições 
maiores, isto é, fiscalizar os atos do Executivo. 
Ora, a União mantem um incalculável número de sistemas de processamento de dados, cada um 
destinado a uma determinada atividade, quando não vários sistemas para abranger os diversos 
aspectos de uma mesma atividade, como é o caso, por exemplo, do Ministério da Fazenda, do Banco 
Central, do Banco do Brasil ou da Receita Federal. 
Por outro lado, alguns são sistemas fechados, que exigem um grau de sigilo grande. Qual a Nação 
que exporia, por exemplo, a relação de seus alvos em cada uma das hipóteses de guerra que aceite 
como prováveis ? No caso, acredita-se, as autoridades subtrairiam tal assunto do Sistema de 
Computação, porque considerariam o risco de uma indiscrição maior do que a deficiência de seu 
planejamento sem o auxílio do computador. O mesmo raciocínio poderia ser feito em relação à 
indústria aeronáutica, da administração indireta no Brasil, que certamente perderia a posição da 
vanguarda que desfruta, em razão de dispositivo constitucional tal absurdo, quanto ingênuo.  
Parecer:   
   Pleiteia o autor da Emenda a supressão de dispositivo que dá competência exclusiva ao Congresso 
Nacional de dispor sobre a supervisão, pelo Legislativo, dos sistemas de processamento automático 
de dados mantidos ou utilizados pela União, inclusive a administração indireta.  
Acolhendo a sugestão, somos pela supressão da matéria incluída. 
 
   
   EMENDA:34347 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 77 - Item XVIII  
Suprimir do texto constitucional o item XVIII  
do art. 77, que tem a seguinte redação:  
"XVIII - decretar, por maioria absoluta de  
seus membros, após sentença condenatória  
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transitada em julgado, o confisco de bens de quem  
tenha enriquecido ilicitamente à custa do  
patrimônio público ou no exercício de cargo ou de  
função pública". 
Justificativa 
Não é possível admitir como atribuição exclusiva do Congresso Nacional a decretação de confisco de 
bens, muito menos da forma como está colocado. Desta maneira, por voto da maioria absoluta dos 
membros do Congresso Nacional. Um, em um milhão de casos seria aprovado, mesmo assim se toda 
a Nação tivesse sua atenção voltada para ele. 
O confisco de bens adquiridos ilicitamente, deve ser uma exigência do executivo, com aprovação do 
Judiciário, num processo simples. 
Da forma como está colocada, é para que nunca aconteça. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva retirar da alçada do Congresso Nacional o confisco de bens de quem tenha 
enriquecido ilicitamente à custa do patrimônio público ou no exercício de cargo ou de função pública.  
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:34407 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 77 - Inciso IX  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
Seção II  
Das Atribuições do Congresso Nacional  
Dê-se ao item IX do art. 77 do Substitutivo  
do Relator da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 77 - ................ 
IX - julgar anualmente as contas do  
Primeiro-Ministro relativas à Administração  
Direta e Indireta da União, autarquias,  
empresas de economia mista, empresas públicas e  
fundações, bem como apreciar os relatórios sobre a  
execução do planos de Governo". 
Justificativa 
Com essa emenda, pretendemos deixar clara a responsabilidade do Primeiro Ministro quanto ao 
orçamento das autarquias, empresas de economia mista, empresas públicas, fundações e 
administração direta e indireta da União. 
Parecer:   
   A presente Emenda visa aperfeiçoar o texto do item IX, do artigo 77, do Substitutivo, dando ao 
Primeiro-Ministro mais responsabilidades no que diz respeito a administração de empresas, 
autarquias e fundações.  
Assim, somos pelo seu acolhimento, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:34455 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 77, o seguinte inciso XX:  
"XX - Autorizar e fiscalizar o  
desenvolvimento de tecnologia militar, a produção  
e o comércio de material bélico, de armas e explosivos". 
Justificativa 
O presente acréscimo está em concordância com a proposta de alteração do artigo 31, inciso VI, 
através de emenda que estamos apresentado. 
Entende-se que, a exemplo das democracias ocidentais mais avançadas, matéria de tal relevo não 
pode se subtrair do controle e fiscalização do Poder Legislativo. 
Os aspectos políticos de tais atividades têm reflexos, internos e externos, que tornam inteiramente 
despropositada a omissão ou exclusão do Congresso Nacional como instancia decisória responsável 
por sua orientação, de conformidade com a lei e os acordos, tratados e convenções internacionais, 
que lhe compete aprovar.  
Parecer:   
   A emenda "sub examine" insere no art. 77 um item XX dando competência exclusiva ao Congresso 
Nacional para autorizar e fiscalizar o desenvolvimento de tecnologia militar, a produção e o comércio 
de material bélico, de armas e explosivos.  
Colocar o Congresso Nacional como instância decisória na matéria em questão é desaconselhável, a 
nosso ver, tendo em vista a morosidade com que são tomadas as decisões na área legislativa e, 
ainda, a notória publicidade do processo e atos legislativos contraindicada para tratar de assuntos 
que envolvam tecnologia, produção e comércio de material bélico.  
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:34669 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber item no art. 77, a seguinte redação:  
"..... autorizar previamente a aquisição de  
imóvel rural por pessoa física ou jurídica estrangeira"; 
Justificativa 
Para manter coerência com o parágrafo único do art. 252. 
Parecer:   
   O Substitutivo acolhe em essência as finalidades perseguidas pela Emenda. Pela aprovação 
parcial. 
 
   
   EMENDA:34670 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, item ao artigo 77, com a seguinte redação:  
"... autorizar previamente a alienação ou  
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concessão de terras públicas, com área superior a  
quinhentos hectares". 
Justificativa 
Para haver coerência com o art. 249, que prevê a autorização inserida pela emenda. 
Parecer:   
   O Substitutivo acolhe em essência as finalidades perseguidas pela Emenda. Pela aprovação 
parcial. 
 
   
   EMENDA:34671 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no art. 77, o seguinte item:  
"XX - autorizar a exploração e riquezas minerais em terras indígenas." 
Justificativa 
Emenda de adequação. O § 2º do art. 302 confere ao Congresso Nacional a autorização expressa no 
dispositivo sugerido. 
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:34894 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
1) Suprima-se no art. 76, a expressão final  
do caput "e especialmente sobre" e os incisos I a XVI.  
2) Em consequência transforma-se o art. 77 em  
parágrafo único do art. 76.  
3) Ajusta-se a competência da União, para  
explicitar os itens que faltarem. 
Justificativa 
A técnica de enunciar a título de exemplo as competências legislativas além de desnecessária gera 
conflito de interpretação pois o Executivo se arroga o direito de legislar nas matérias não relacionadas 
expressamente.  
Parecer:   
   O Substitutivo adota a mesma estrutura do Projeto, mantendo disposições majoritariamente 
aprovadas pela Comissão Temática.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34956 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o item XIII do art. 77 a palavra "normativos". 
Justificativa 
A proteção das terras que constituíram extintos aldeamentos indígenas e que atualmente se acham 
sob litígio deve ser atribuída à União, a quem compete a tutela sobre os índios.  
Parecer:   
   Optamos pela manutenção do texto originalmente consignado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:35074 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Os incisos III à IX do art. 83, passam para o art. 77, renumerando-os. 
Justificativa 
A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e de reinvindicações populares 
extraídas dos trabalhos das Subcomissões e da Comissão da Ordem Social. A Seguridade Social, a 
Saúde, são colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento 
do país.  
Parecer:   
   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto 
também desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades 
perseguidas pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo 
Substitutivo, em seus ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e 
político, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:35109 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   1) Dê-se ao item XV do art. 77 a seguinte redação:  
Art. 77 -.....................................  
XV - decidir definitivamente , de  
acordo com normas fixadas em Resolução, sobre  
quaisquer concessões, renovações, permissões e  
autorizações relativas a serviços públicos federais;  
2) Em consequência suprima-se os dispositivos  
conflitantes no texto do projeto. 
Justificativa 
A presente emenda objetiva restabelecer, de forma sucinta, o Poder Legislativo decidir sobre 
concessões, como aprovado nas Comissões Temáticas.  
Parecer:   
   A generalização proposta na emenda quanto à competência do legislativo para decidir "sobre 
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concessões, renovações, permissões e autorizações relativas a serviços públicos" (art. 77, XV) é 
desaconselhável, pois o Congresso Nacional teria deformada sua função pelo exercício 
indiscriminado de tarefas afetas ao Executivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00040 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao início I do art. 59 do Projeto de  
Constituição, aprovado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
I - aprovar ou não tratados e acordos  
internacionais celebrados pelo Presidente da  
República ou atos que acarretem encargos ou  
compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 
Justificativa 
O Projeto de Constituição submetido pelo ilustre Relator, Deputado Bernardo Cabral, em vários 
dispositivos, ao dispor sobre atos internacionais, usou terminologia em desacordo com as melhores 
normas de Direito Internacional Privado.  
A denominação genérica que se dá a todo ato internacional escrito, conforme a Convenção sobre o 
Direito dos Tratados (Viena, 1969), é TRATADO (art. 2, 1,a). Os dispositivos retro referidos adotam 
“tratados, convenções e acordos” (art. 55, nº I), “tratados, convenções e atos” (art. 91, nº XII), 
“tratados” (arts. 121, nº III, b), e 124, nº III a), e “tratado ou contrato (art. 128, nº III).  
Há, como se verifica pela leitura do Projeto, confusão terminológica. Tratado é o gênero e todos os 
demais são espécies, ou, em alguns casos, sinônimos, o que, em boa técnica legislativo-
constitucional, não deve ser adotado.  
A doutrina é unânime em apontar tratado como sinônimo de convenção (ACCIOLY, Hildebrando. 
Tratado de DIP (II) Rio, Imprensa Nacional, 1934. p. 388. ÍDEM. Manual de DIP São Paulo, Saraiva, 
11ª ed., 1976 p. 120; BELFORT DE MATTOS, José D.F. Manual de DIP São Paulo, Saraiva, 1979 p 
43; ANDRADE, Agenor Pereira de Manual de DIP. São Paulo, Sugestões Literárias, 3ª ed., 1984. P. 
95; AKEHURST, Michael. Introducción al DI Trad. Manuel Medina Ortega Madrid, Alianza, 1972 p 46; 
LLANES, Oscar B. DIP Brasília, Horizonte, 1978. P. 66, LITRENTO, Oliveiros Manuel de DIP Rio, 
Forense, 1968. P. 279; Pessoa, Mário O DI moderno Rio, Freitas Bastos, 1947. P. 38; MEIRA 
MATIOS, Adherbai DIP São Paulo, Saraiva, 1980 p. 98: AMORIM ARAUJO, Luis Ivani Curso de DIP 
Rio, Forense, 4ª ed. 1984 p. IDEM A nova Constituição e o DI obra coletiva – coordenação Janot 
Dolinger, Rio, Freitas Bastos, 1987 pp. 39/42. 
A Condição genérica e abrangente da expressão “tratados” está na sua própria utilização pela 
doutrina nacional e estrangeira, como, v.g. FARO JÚNIO, Luiz P. F. de DIP Rio, Borsol, 4ª ed. 1965 
pp 20/24, ITUASSU, Oyama Cesar Curso de DIP. Rio Forense, 1986, p. 63; KLUBER, J-L Droit des 
Ges Moderne de L’Europe Paris, Guillaumin, 1984. Pp 199/ss; GARCIA, Eduardo Augusto Manual de 
DIP Buenos Aires, Depalma, 1976. P 16 KELSEN, Hans Principios de DIP Trad Camonos e Hermida 
Buenos Aires, El Ateneo, 1965 pp 272/ss.; ROUSSEAU, Charles. DIP Trad. Fernando Gimenez 
Artigues.  
Relativamente à expressão “contratos” há também improbidade terminológica. Em DIP, distinguem-se 
os tratados, quanto à matéria, em tratado-lei e tratado-contrato. O primeiro (tratado-lei) é chamado 
tratado normativo, multilateral, onde os Estados adotam determinadas regras de conduta para dispor 
sobre seu comportamento de modo permanente. O segundo (tratado-contrato, cria, modifica ou 
extingue situação jurídica existente entre as partes e, de regra, é bilateral. A improbidade repousa 
justo na destinação entre tratado e contrato. Há tratado-lei e tratado-contrato, consoante opinam, 
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entre outros. BELFORT DE MATTOS, José D.F Ob Cit pp 46/47; ITUASSU, Oyama Cesar. Ob Cit P 
28; BRIERLY, J.L.DI. Trad. M.P Crucho de Almeida Lisboa, Calouste Gulbenkian, 3ª ed. 1972 p 67. 
ALBUQUERQUE MELLO? Celso. Ratificação de Tratados Rio, Freitas Bastos, 1966. Pp. 13/ss; 
ROUSSEAU, Ch..DIP cit. P 26 
O uso “acordo”, ao tratar da competência do Congresso Nacional, conflita com a expressão “atos”, 
usada quanto à competência do Presidente da República, sujeita a referendum do Congresso. Por 
outro lado, na competência extraordinária do Supremo Tribunal Federal deve ser excluída a de 
declarar a inconstitucionalidade de “convocações, acordos, atos ou contratos internacionais”, porque 
só se lhe atribuiu tal para “tratado”. E, aí, vai ficar a dúvida entre o gênero (tratados) e suas espécies.  
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, afora o ponto-de-vista demonstrado, não poderia ser 
mantido como se acha, jugar, em recurso especial, matéria que não seja quando “contrariar tratado” 
Donde não haverá recursos de decisão de Juiz Federal de 1º Grau de jurisdição, que terá 
competência, intercalada, para apreciar as causas fundadas em “contrato internacional”. Noutros 
termos, decidida, na primeira instância, uma questão acerca de “contrato internacional”, será ela 
irrecorrível. Ressalte-se, nesse aspecto, que, hodiernamente, há uma corrente doutrinária bastante 
aceita a admitir a existência de um Direito Internacional dos contratos (cf. ALBURQUERQUE MELLO, 
Celso O DIP em transformação. São Paulo, Resenha Universitária, 1976. P. 80).  
Do visto, o mais adequado é apenas, nos dispositivos indicados, o uso da expressão genérica 
“tratado”, ou, se quiser explicitação melhor, “tratado internacional”.  
Kelsen afirmou que “o nome não tem importância” (Ob. Cit. P. 272), e Afonso Arinos, Presidente da 
Comissão de Sistematização, observa que ao serem usadas as palavras “tratados e convenções”, 
“para exprimir o mesmo objeto jurídico” teria havido má técnica constitucional”, reportando-se a 
Constituições brasileiras anteriores (ALBUQUERQUE MELLO, Celso. As tendências atuais do Direito 
Público – obra coletiva em homenagem a Afonso Arinos. Rio, Forense, 1976 o. 152).  
Pela impossibilidade de apresentar emendas a todos os dispositivos supra referidos, em virtude da 
limitação do Regimento Interno, pede-se vênia para sugerir ao eminente Relator a revisão geral do 
texto, neste particular, caso seja acolhida a presente emenda.  
Parecer:   
   Lastreada em copiosa bibliografia doutrinária, a emenda modifica a redação do dispositivo, 
suprimindo o termo "convenções", com o argumento poderoso de que a doutrina "é unânime em 
apontar tratado como sinônimo de convenção" e a condição genérica e abrangente da expressão 
"tratados" está "na sua própria utilização pela doutrina nacional e estrangeira".  
O ilustre autor da emenda salienta o fato de que, reportando-se a Constituições brasileiras anteriores, 
o mestre Afonso Arinos observou que, ao serem usadas as palavras "tratados e convenções", para 
"exprimir o mesmo objeto jurídico", teria havido "má técnica constitucional".  
Pela aprovação 
 
   
   EMENDA:00170 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o Inciso III do Art. 59. 
Justificativa 
Não reúne credenciais para exercer a elevadas funções de Presidente da República ou de Primeiro-
Ministro quem não for capaz de decidir pela própria conta, as ocasiões em que deve ausentar-se do 
País. 
O Brasil pelo papel de crescente relevo que está destinado a exercer na conjuntura internacional, 
está crescentemente a necessitar que o seu Presidente volte-se para o tratamento de questões que 
tem como palco as mais diferentes. Nações do globo. Desse quadro dinâmico resulta, como já vem 
ocorrendo com os países mais adiantados, o deslocamento rotineiro dos Chefes de Estado, de uma 
Nação para outra. 
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A exigência de autorização prévia do Congresso Nacional para que o presidente e Primeiro Ministro 
se ausentem do País, é medida de caráter inquisitorial, incompatível com as responsabilidades e a 
desigualdade ao exercício de tão elevados postos.  
Parecer:   
   O autor da emenda pretende suprimir o inciso III do artigo 59, que atribui ao Congresso Nacional a 
competência exclusiva para "autorizar o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro a se 
ausentarem do País, importando a ausência sem consentimento em perda do cargo", por entender 
que " não reúne credenciais para exercer as elevadas funções" quem não for "capaz de decidir pela 
própria conta as ocasiões em que deve ausentar-se do País".  
Não nos parece descabida a exigência de prévia autorização para que o Chefe de Estado e o Chefe 
do Governo se ausentem do País; pelo contrário, ela é de ser exigida, pois os representantes do 
povo, nas casas do Congresso Nacional devem julgar, previamente, da conveniência, ou não de o 
Chefe do Governo, ou do Estado, se ausentar do País em determinado momento.  
Pela procedente razão, somos contrário à aprovação da Emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00238 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 59, item XIV  
O item XIV do art. 59 do Projeto de  
Constituição (A) passa a ter a seguinte redação:  
Art. 59 ....................................  
XIV - aprovar, previamente, iniciativas do  
Poder Executivo referentes à instalação de  
reatores e usinas nucleares. 
Justificativa 
No art. 4º, o projeto em exame sustenta que o Brasil fundamenta suas relações internacionais na 
solução pacifica dos conflitos e da defesa da paz. Consagra, uma vez mais, a vocação natural de 
nosso país que tem buscado, ao longo do tempos, as formas negociadas de solução das diferentes 
controvérsias. 
Assim, não existe o menor sentido em se pensar na utilização da energia nuclear para fins não 
pacíficos. 
Essa postura e tão fundamental que o texto a ser aprovado pela Constituinte deve, de modo enfático 
e pelo peremptório, reafirmá-la, de modo inequívoco. Assim, não basta dizer-se que cabe 
privativamente ao Congresso Nacional aprovar as iniciativas do Poder Executivo referentes a 
atividades nucleares. É indispensável dizer-se que essa aprovação será prévia pois, infelizmente, 
vivemos em um país no qual o fato consumado tem sido norma geral de atuação.  
Parecer:   
   Conforme a emenda, o Congresso Nacional deveria aprovar, previamente, iniciativas do Poder 
Executivo referentes "à instalação de reatores e usinas nucleares".  
Cremos que o texto proposto pela Comissão de Sistematização é mais amplo e resguarda, durante o 
tempo conveniente ao interesse nacional, o sigilo em torno das iniciativas governamentais referentes 
"a atividades nucleares", que seria prejudicado se fossem previamente submetidas à aprovação 
pelo Congresso Nacional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00305 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Introduza-se no Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização as seguintes alterações:  
I - Dê-se ao item XII do art. 59 a seguinte redação:  
"Art. 59 - ..................................  
............................................  
XII - apreciar os atos de outorga de  
concessões, autorizações ou permissões de serviços  
de radiodifusão sonora ou de sons e imagens;'  
II - Dê-se ao art. 259 a seguinte redação:  
"Art. 259 - Compete ao Poder Executivo, "ad  
referendum' do Congresso Nacional, outorgar  
concessões, autorizações ou permissões de serviços  
de radiodifusão sonora ou de sons e imagens.  
Parágrafo único. As Concessões, autorizações  
ou permissões serão por 15 (quinze) anos, e só  
poderão serem suspensas, cassadas ou não serem  
renovadas, por sentença fundada do Poder Judiciário. 
Justificativa 
A emenda que estamos apresentado resultou de acirrada discussão na Subcomissão da Ciência e 
Tecnologia e da Comunicação quando, justamente com nossos nobres Pares, aprovamos a inclusão 
deste artigo e de seu parágrafo único no Anteprojeto daquele Órgão. Não foi uma votação 
inconsequente, mas sim assunto discutido ampla e exaustivamente, chegando-se à conclusão de que 
a contribuição deveria ver a constar de nossa futura Carta Magna. 
Assim é que mais uma vez à consideração dos nobres Colegas a presente emenda, convencido de 
que a sua aprovação haverá de vir do consenso.  
Parecer:   
   A emenda visa:  
1.) modificando a redação do inciso XII do artigo 59, atribuir ao Congresso Nacional a competência  
exclusiva para "apreciar os atos de outorga de concessões autorizações ou permissões de serviços 
de radiofusão sonora ou de sons e imagens", e não apenas apreciar os referidos atos;  
2.) substituindo, através de fusão, os parágrafos 1., 2., 3. e 4., por um parágrafo único, regular a 
competência do Poder Executivo para outorgar concessões, autorizações ou permissões no setor de 
comunicação de massa. Além disso, a emenda aumenta de dez para quinze anos o prazo da 
concessão e da permissão para as emissoras de rádio, por meio de parágrafo único ao artigo 259.  
Cremos que o Congresso Nacional, em sua função fiscalizadora, deve apenas limitar-se a apreciar o 
aspecto legal dos atos, enquanto ao Poder Executivo cabe apreciar o aspecto técnico da outorga e ao 
Poder Judiciário a decisão sobre o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido 
o respectivo prazo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00306 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Modifica a redação do art. 259 e seus parágrafos,  
do Projeto de constituição e, consequentemente, do  
item XII do art. 59:  
"Art. 259 - Compete ao Poder Executivo  
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outorgar e renovar concessão, permissão e  
autorização para o serviço de radiodifusão sonora  
e de sons e imagens.  
§ 1o. - Compete ao Congresso Nacional  
apreciar os atos de outorga das concessões e  
permissões, em regime de urgência, a partir de sua  
publicação, no prazo do art. 78, § 2o.  
§ 2o. - O cancelamento da concessão depende  
de decisão judicial.  
§ 3o. - O prazo da concessão e da permissão  
será de quinze anos para as emissoras de rádio e  
de televisão.'  
"Art. 59 - ..................................  
XII - apreciar os atos de concessão de  
emissoras de rádio e televisão;'  
Justificativa 
A presente emenda objetiva especificar quais os atos cuja apreciação compete ao Congresso 
Nacional; neste caso, o de outorga das concessões e permissões em regime de urgência.  
Consideramos inoportuna a redação do § 2º, assim como a expressão “antes de vencido o prazo” e a 
estipulação de prazo de dez anos para as emissoras de rádio e quinze anos para as emissoras de 
televisão. Por este motivo sugerimos a supressão da referida expressão e a igualdade de prazos das 
concessões.  
Consequentemente, por motivo de coerência, uma outra supressão se faz necessária – a da 
expressão “e renovação de concessão” no inciso XII do art. 59.  
Tais alterações visam tornar mais claro o texto constitucional.  
Parecer:   
   A presente Emenda propõe alterar a redação do art. 259 e do item XII do art. 59 com o objetivo de 
melhor especificar os atos cuja apreciação compete ao Congresso Nacional. Além disso, considera o 
autor que os prazos de concessão e permissão devem ser de 15 anos, tanto para as emissoras 
de rádio como para as de televisão.  
Com essas alterações julga o autor que o texto constitucional se tornará mais claro.  
Nosso entendimento diverge do exposto pelo autor na Justificativa pois consideramos importante que 
o Congresso Nacional se pronuncie também pelos atos de renovação das concessões.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00366 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Dê-se ao Inciso II do art. 59 do Projeto de  
Constituição (A), a seguinte redação:  
Art. 59 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - .........................................  
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar a guerra, a celebrar a paz, a permitir,  
em tempo de guerra, que forças estrangeiras  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos  
previstos em lei complementar; 
Justificativa 
A inclusão da expressão “em tempo de guerra” visa a compatibilização com a Emenda apresentada 
ao Inciso XVI do Art. 95, referente às atribuições do Presidente da República: “XVI – permitir, em 
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tempos de paz, que forças estrangeiras amigas transitem pelo território nacional ou nele permaneçam 
temporariamente” 
Há que se fazer uma distinção entre as situações nacionais correspondentes às expressões “em 
tempo de paz” e “em tempo de guerra”, na atribuição de competência, se do Congresso Nacional ou 
do Presidente da República, para a concessão de permissão para que forças estrangeiras amigas 
efetuem transito ou permanência temporária em território nacional. 
Em tempo de paz, é considerado como um procedimento normal e rotineiro o transito, ou mesmo a 
permanência temporária, de forças militares estrangeiras em território nacional, para a realização de 
exercícios militares conjuntos, visitas ou escalas operacionais (navios e aeronaves militares).  
Assim, em tempo de paz, não e adequado submeter-se à autorização do Congresso Nacional, toda 
vez que se tornar necessária, a concessão de permissão para que forças estrangeiras amigas 
venham a efetuar transito ou permanência temporária em território nacional. 
Daí, a apresentação da Emenda de guerra, é perfeitamente adequado submeter-se ao Congresso 
Nacional tal permissão, conforme precisa a presente Emenda.  
Parecer:   
   A emenda inclui, no inciso II do artigo 59, a expressão "em tempo de guerra".  
Pelo Projeto de Constituição "A" (artigo 95, inciso XVI) o Presidente da República, para permitir, em 
tempo de paz, que forças estrangeiras aliadas transitem pelo território nacional ou, por motivo de 
guerra, nele permaneçam temporariamente, sempre necessita da autorização do Congresso 
Nacional.  
Pela emenda, o Congresso Nacional tem competência exclusiva para autorizar o Presidente da 
República a permitir a passagem ou o estacionamento de forças estrangeiras (não há necessidade 
que sejam aliadas) somente "em tempo de guerra".  
O autor informa que, em outra emenda, propõe que o Presidente da República possa permitir, em 
tempo de paz, que forças estrangeiras transitem ou permaneçam no território nacional, sem a 
autorização do Congresso. 
 
   
   EMENDA:00499 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CELSO DOURADO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Incluam-se onde couber no art. 59 do Projeto de Constituição:  
Art. 59 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
... - Autorizar a comercialização e  
exportação de armas para nações em conflito,  
observando as disposições constantes em artigos  
anteriores.  
... - Fiscalizar e controlar os gastos na  
Indústria Armamentista, observando o limite do  
duodécimo das verbas destinadas para Educação. 
Justificativa 
O Brasil é um pais comprometido com a promoção da paz entre as nações. 
Os gastos excessivos com armas estão levando o mundo ao caos econômico e social. O assunto é 
muito sério para ficar somente na dependência de decisão de pessoas interessadas no assunto.  
Parecer:   
   Através de emenda aditiva, o autor propõe a inclusão de dois incisos no artigo 59, atribuindo 
competência exclusiva ao Congresso Nacional para autorizar a comercialização e exportação de 
armas para nações em conflito, e fiscalizar e controlar os gastos na indústria armamentista.  
O Projeto de Constituição "A" já prevê, no artigo 23 , inciso VI, a competência da União para autorizar 
e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, que abrange as atividades constantes dos 
incisos propostos.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00509 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Texto atual  
"Art. 59 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:...  
XV - autorizar a aquisição de imóvel rural  
por pessoa física ou jurídica estrangeira;..."  
Texto proposto:  
"Art. 59 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:...  
XV - permitir a aquisição de imóvel rural por  
pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar  
no País;..." 
Justificativa 
Impõe-se o confronto do texto, com o do art. 224, parágrafo único, segundo o qual “a aquisição de 
imóvel rural por pessoa jurídica estrangeira depende de autorização do Congresso Nacional”.  
Mas, pela redação atual, não haveria qualquer diferença, quanto às pessoas jurídicas estrangeiras, 
entre as autorizadas e as não autorizadas a funcionar no País. 
Ora, não se pode permitir que parcelas do território nacional sejam utilizadas por pessoas jurídicas 
estrangeiras que não desejam funcionar no País, mas apenas manter, no Brasil, reservas fundiárias.  
Daí a redação proposta. 
Parecer:   
   Propõe o autor da emenda que seja atribuída ao Congresso Nacional a competência exclusiva para 
"permitir a aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no País".  
Pondera que a pessoa estrangeira que não explora economicamente, mas apenas para eventual 
especulação mantém reservas fundiárias no Brasil, não atende ao interesse nacional.  
Somente à que funciona regularmente no País será permitida a aquisição de imóvel rural.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00600 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: art. 59, inciso XVI,  
projeto de Constituição(A).  
Dê-se a seguinte redação ao dispositivo emendado:  
"Fiscalizar e controlar a exploração de  
riquezas minerais em terras indígenas." 
Justificativa 
Com a pesquisa e a lavra de minérios em terras indígenas constituem operação de grande 
repercussão sobre os interesses nacionais, não podem, pois, ficar isentas de fiscalização e controle 
do Congresso Nacional. Assim, será possível evitar qualquer concessão eventualmente feita sem as 
necessárias cautelas quanto à preservação dos interesses indígenas e do Estado. A Emenda propõe 
modificar a expressão FISCALIZAR, substituindo, autorizar.  
Parecer:   
   A emenda objetiva a modificação da redação do inciso XVI do art. 59 do Projeto de Constituição 
"A", que atribui competência exclusiva ao Congresso Nacional para "autorizar a exploração de 
riquezas minerais em terras indígenas".  
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O autor da emenda propõe que a exploração seja fiscalizada e controlada pelo Congresso Nacional.  
Pela rejeição da emenda, por ser melhor a redação do  
Projeto. 
 
   
   EMENDA:00652 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Suprima-se o item XI do art. 59, incluindo-se  
a matéria no item X do art. 65, que passará a ter  
a seguinte redação:  
"Art. 65 - ..................................  
X - Suspender a execução, no todo ou em  
parte, de Lei declarada inconstitucional por  
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,  
inclusive suspender, total ou parcialmente, a  
vigência de atos normativos da Administração  
Pública Federal, direta ou indireta que  
exorbitarem do poder de regulamentar ou dos  
limites da delegação legislativa. 
Justificativa 
Deslocamos da competência do Congresso Nacional para a privativa do Senado Federal, ampliando 
e definindo melhor a abrangência do chamado VETO LEGISLATIVO que tem como principal objetivo 
a salvaguarda do princípio da legalidade. A matéria resultou de emenda da minha autoria, com 
alterações que, data vênia, pioraram o texto primitivo, que se quer restabelecido. 
Se prevê a suspensão total ou parcial que o texto não explicitou. Caso não deslocada a competência, 
a eficácia da norma fica prejudicada, pois rever textos regulamentares pelo Congresso é mais difícil 
do que votar a alteração da lei descumprida ou agredida.  
São comuns as práticas de administradores que, a título de regulamentar normas legais, praticam 
atos sem condições de sustentação jurídica. 
A ação encontra respaldo na própria função fiscalizadora do Poder Legislativo, que sempre merece 
aprimorada, ao lado de abrir aos representados a oportunidade de colaborar no cumprimento das leis, 
denunciado aos seus representantes as suas transgressões.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 
limites de delegação legislativa não pode acomodar-se, num só dispositivo, com a suspensão da 
execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal. São figuras jurídicas distintas, que a técnica legislativa trata em instantes 
inconfundíveis. 
 
   
   EMENDA:00834 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: item I do art. 59.  
Dê-se a seguinte redação:  
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Art. 59 - .................... 
I - Resolver definitivamente sobre os  
trabalhos, convenções e atos internacionais  
celebrados pelo Presidente da República. 
Justificativa 
Determinadas operações de crédito e atos internacionais tais como, crédito de fornecedores, 
financiamentos de importações, exportações, acordos de crédito recíprocos e outros, realizados pelo 
Banco Central e por empresas nacionais com a Petrobrás, Vale do Rio Doce, etc., requerem pronta 
deliberação não podendo ficar ao aguardo de uma autorização do Congresso, sob pena de 
interromper todo o processo produtivo.  
Parecer:   
   A emenda suprime do atual texto proposto para o inciso I do artigo 59 as expressões "ou atos que 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional", sob a alegação de que 
determinados atos internacionais "requerem pronta deliberação, não podendo ficar ao aguardo de 
uma autorização do Congresso".  
Mantendo a redação constante do Projeto de Constituição "A", com a modificação sugerida pela 
emenda n. 2P-00.040-1, acolhida pelo nosso parecer favorável, cremos estar protegendo o interesse 
nacional.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:00861 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (S/P/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Seção II, Capítulo I, Título IV.  
Inclua-se o seguinte artigo nas Atribuições  
do Congresso Nacional, Seção II, Capítulo I  
Título IV onde couber:  
Artigo - As operações realizadas pelo Tesouro  
Nacional no exterior, que envolvam a venda das  
reservas de ouro do País ou a obtenção de liquidez  
financeira em moeda estrangeira, serão submetidas  
à previa aprovação do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
É inadmissível que as autoridades monetárias continuem a gerenciar os recursos públicos à revelia 
da Nação. 
Tem o Parlamento o indeclinável dever de participar da atividade de todo o processo, optando pela 
solução negociável que julgue, politicamente, mais oportuna para o Brasil. 
Pretende-se disciplinar de forma equilibrada e segura os procedimentos atinentes ao gerenciamento 
das reservas de ouro, notadamente no particular das transações, visando obter liquidez monetária. 
Parecer:   
   A emenda sob exame objetiva aditar artigo conferindo ao Congresso Nacional a atribuição de 
aprovar previamente as operações do Tesouro Nacional no exterior, que envolvam a venda das 
reservas de ouro do País ou a obtenção de liquidez financeira em moeda estrangeira.  
Não resta dúvida ser da mais alta importância a matéria versada na emenda aditiva em questão. 
Especialmente quando observamos ter o nosso País, nos últimos anos, enfrentado 
um estrangulamento externo de reflexos internos profundos e graves.  
Cabe haver uma participação direta e efetiva do Congresso Nacional na formulação e 
acompanhamento de medidas que, em última análise, tenham algum tipo de repercussão sobre 
as reservas do País, que sejam no sentido de alterar a composição dessas, ou aumentá-las, por meio 
da contratação de compromissos financeiros no exterior.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:01162 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO MOREIRA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II do Art. 59 do Projeto de Constituição (A), a seguinte redação:  
Art. 59 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - ........................................  
II - autorizar o Presidente da República a  
declarar a guerra ou celebrar a paz.  
Em decorrência, conforme o § 2o. do Art. 23  
do Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, Dê-se ao Inciso XVI do Art. 95 do  
Projeto de Constituição (A), a seguinte redação:  
Art. 95 - Compete ao Presidente da República,  
na forma e nos limites desta Constituição:  
XVI - permitir que forças estrangeiras amigas  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneçam temporariamente.  
Em decorrência, também conforme o § 2o. do  
Art. 23 do Regimento Interno da Assembléia  
Nacional Constituinte, dê-se ao Inciso IV do Art.  
23 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 23 - Compete a União:  
IV - permitir, nos casos previstos em lei  
complementar, que forças estrangeiras amigas  
transitem pelo território nacional ou nele  
permaneçam temporariamente. 
Justificativa 
Em tempos de paz, é considerado como um, procedimento normal e rotineiro o transito, ou mesmo a 
permanência, de forças militares estrangeiras em território nacional, para a realização de exercícios 
militares conjuntos, visitas ou escalas operacionais (navios e aeronaves militares). Assim, em tempo 
de paz, não é adequado submeter-se à autorização do Congresso Nacional, toda vez que se tornar 
necessária, a concessão de permissão para que forças estrangeiras amigas venham a efetuar 
transito ou permanência temporária em território nacional, por razoes de rapidez e padronização de 
procedimentos, ficando a competência da autorização, conforme a legislação ora vigente, para o 
Presidente da República. 
Por outro lado, em tempo de guerra, cabe ao Presidente da República, Comandante Supremo das 
Forças Armadas – especialmente autorizado pelo Congresso Nacional para declarar a guerra ou 
celebrar a paz – permitir o trânsito nacional, por razões estratégicas e/ou de maior facilidade para o 
controle operacional.  
O emprego do termo “forças estrangeiras amigas” é mais abrangente e flexível do que “forças 
estrangeiras aliadas”, que pressupõe a celebração prévia de um Acordo Militar ou Tratado formal. 
A enfatização da necessidade de que forças estrangeiras em território nacional permaneçam sob o 
comando de autoridade brasileira, não e adequada ao texto constitucional, podendo mesmo vir a 
prejudicar o relacionamento do Brasil com países amigos, tanto na área diplomática como na militar, 
em face de dificuldades operativas, desrespeito a costumes tradicionais e acordos de reciprocidade, 
sendo mais próprio que a matéria esteja contida e perfeitamente regulamentada em outro ato legal de 
nível inferior.  
Parecer:   
   A Emenda modifica a redação do inciso II do artigo 59,e, com o respaldo do parágrafo 2o. do artigo 
23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, altera decorrentemente a redação do 
inciso XVI do artigo 95 e do inciso IV do artigo 23 do Projeto de Constituição "A".  
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Inicialmente, suprime do texto do inciso II do artigo 59 as expressões "a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei complementar". Com isso, elimina a competência exclusiva do Congresso 
Nacional para apreciar tal situação.  
Por outro lado, atribui ao Presidente da República a faculdade de permitir que forças estrangeiras 
amigas transitem ou estacionem no território nacional.  
Finalmente, retira da União a competência na designação de autoridades brasileiras para o comando 
das referidas forças estrangeiras.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:01235 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se os seguintes incisos XVIII, XIX  
e XX ao art. 59 do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização, suprimindo-se os  
incisos V, VII e VIII do art. 65:  
"Art. 59. ..................................  
............................................  
XVIII - autorizar operações externas de  
natureza financeira, de interesse da União, dos  
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e  
dos Municípios;  
XIX - dispor sobre limites globais e  
condições para as operações de crédito externo e  
interno da União, dos Estados, do Distrito Federal  
e dos Municípios, de suas autarquias e demais  
entidades controladas pelo Poder Público;  
XX - dispor sobre limites e condições para a  
concessão de garantia da União em operações de  
crédito externo e interno." 
Justificativa 
A dívida externa constitui assento de tanta importância para a economia brasileira, que a 
competência exclusiva para a autorização de operações externas de natureza financeira deve ficar 
com o conjunto dos representantes do povo, a fim de possibilitar um debate nacional mais amplo 
sobre a matéria.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a transferência da competência privativa do Senado Federal para a competência 
exclusiva do Congresso Nacional de atribuições que estão discriminadas nos incisos V,VII e VIII do 
artigo 65 do Projeto de Constituição "A", que seriam suprimidos, sob o argumento de que essas 
atribuições devem ficar com os Congressistas, a fim de possibilitar um debate mais amplo sobre 
questões relacionadas com operações externas de natureza financeira.  
Cremos conveniente que o Congresso Nacional tenha competência exclusiva para dispor sobre 
limites globais e condições para as operações de créditos externo e interno e para a concessão de 
garantia da União.  
Aprovada a emenda, quanto aos itens XIX e XX.  
Rejeitada, quanto ao item XVIII, por generalizar operações que poderão ser de pequena monta; o 
dispositivo seria aceitável, se fosse condicionado à cláusula "na forma da lei". 
 
   
   EMENDA:01238 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se novo inciso ao artigo 59 do  
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:  
"Art. 59 - ..................................  
............................................  
- Autorizar a compra e a venda de material bélico ao exterior." 
Justificativa 
Apesar dos sangrentos conflitos ainda existentes hoje em várias regiões do mundo, os movimentos 
pela convivência pacifica e civilizada entre os povos vem crescendo e consequentemente requerendo 
dos homens públicos medidas que contribuam definitivamente para o desarmamento das nações. 
A corrida armamentista se constitui até hoje num dos maiores problemas da humanidade.  
Os gastos militares com armamento no mundo consomem uma cifra de 1 trilhão de dólares ano, 
curiosamente, a mesma marca da dívida externa dos países do terceiro mundo. A irracionalidade é 
tamanha que para cada soldado o gasto mundial médio é de 20 mil dólares, enquanto que para cada 
criança em idade escolar, o gasto de educação pública é inferior a 380 dólares.  
Para um país que enterra uma média de 1080 crianças por dia com menos de uma ano de vida, o 
que corresponde a uma bomba de Hiroshima e cada 52 dias, torna-se contraditório permitir o 
investimento de grandes somas de recursos na chamada indústria da morte.  
Não podemos escrever uma Constituição para o século XXI com o pensamento do século XIX.  
A exportação e a importação de armas envolve considerações de ordem política e ética, sendo 
inseparável das relações internacionais e dos princípios que as norteiam. Por isso, a compra e a 
venda de armamentos ao exterior deve ficar sujeita a autorização do Congresso, como ocorre, por 
exemplo, nos países democráticos. É uma das medidas de fortalecimento das atribuições do 
Legislativo, de sentido antimilitarista e antibelicista, possibilitando a interferência dos movimentos de 
opinião pública contra o armamentismo e o intervencionismo militar.  
Parecer:   
   O autor da Emenda propõe o acréscimo de inciso ao artigo 59 para atribuir ao Congresso Nacional 
competência exclusiva relacionada com a autorização de compra e venda de material bélico ao 
exterior.  
Pelo artigo 23, inciso VI, do Projeto de Constituição "A", compete à União" autorizar e fiscalizar a 
produção e o comércio de material bélico".  
Parece-nos demasia a exigência proposta na Emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01277 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa:  
Dê-se ao inciso XIII do Artigo 59 a seguinte redação:  
"XIII - escolher pelo voto secreto a totalidade dos Membros do Tribunal de Contas da União." 
Justificativa 
Impõe-se restabelecer a prerrogativa da função fiscalizadora para o Poder Legislativo. Deve portanto, 
escolher a totalidade dos futuros membros do Tribunal de Contas da União. 
Mesmo considerando a honorabilidade do indícios que procuram, usualmente, executar seus misteres 
com absoluta inserção não podemos deixar de considerar como espúria a indicação feita pelo 
Executivo.  
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Indicados pelo Chefe de Governo, esses Ministros vão, na maioria das vezes, julgar as contas 
daqueles que os nomearam.  
Parecer:   
   O autor da Emenda propõe que seja da competência exclusiva do Congresso Nacional (Art.59, XIII) 
escolher a totalidade, e não apenas dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.  
O Projeto de Constituição "A" optou pela seguinte fórmula: um terço indicado pelo Presidente da 
República, com aprovação do Senado Federal, e dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional.  
Mantemos o texto do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01280 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescente-se ao item 13 do Artigo 59 os seguintes parágrafos:  
"§ 1o. - os Ministros serão eleitos pelo  
Congresso Nacional, através da manifestação de  
dois terços de seus representantes;  
§ 2o. - o registro dos Candidatos far-se-á  
pelos Partidos Políticos junto à mesa Diretora do  
Congresso Nacional. Havendo vários candidatos, os  
dois primeiros colocados no primeiro escrutínio  
disputarão a indicação para o cargo, em segunda votação.  
§ 3o. - os candidatos deverão ter idade  
mínima de trinta e cinco anos e máxima de sessenta  
e cinco anos, diploma universitário, compatível  
com as funções que irão desempenhar, bem como  
notória e ilibada reputação.  
§ 4o. - o mandato do eleito será de cinco  
anos, podendo o mesmo candidatar-se à reeleição.  
§ 5o. - as normas aqui expressas deverão ser  
respeitadas tanto no âmbito estadual como no  
âmbito municipal.  
§ 6o. - Essas disposições começarão a ser  
aplicadas na medida em que surgirem vagas nesses  
Tribunais, em decorrência de aposentadoria ou  
morte de seus titulares. 
Justificativa 
É notória a incongruência hoje existente na nomeação dos Ministros do Tribunal de Contas da União, 
Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e Juízes dos Tribunais de Contas dos Municípios.  
Indicados pelos Chefes do Poder Executivo, vão na maioria das vezes julgar as contas daquele que 
os nomearam. 
Mesmo considerando a honorabilidade dos indicados que procuram, via de regra, executar seu 
misteres com absoluta isenção, não podemos deixar de considerar como espúria a indicação feita 
pelo Executivo.  
Desta forma, se consideramos que esses Tribunais na liberdade são órgãos de Assessoria do Poder 
Legislativo, legítimo, se torna que este poder de forma democrática, através de votação direta, 
proceda à escolha daqueles que irão compor esses Tribunais, sejam Ministros, Conselheiros ou 
Juízes.  
Parecer:   
   O autor da Emenda propõe o acréscimo de parágrafos ao inciso XIII do artigo 59 disciplinando o 
processo de escolha dos membros do Tribunal de Contas da União, dos conselheiros dos Tribunais 
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de Contas dos Estados e dos membros dos Tribunais de Contas dos Municípios.  
O critério(eleição com registro de candidatos pelos partidos políticos) foge por completo das normas 
vigentes.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01644 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Incluir no art. 59 incisos do seguinte teor:  
I - aprovar, em sessão unicameral, o nome do  
Primeiro Ministro na hipótese deste não ser parlamentar;  
II - aprovar, por requerimento de um terço de  
seus membros, em sessão unicameral, moção de  
censura ao Primeiro Ministro. 
Justificativa 
No sistema presidencialista parlamentarizado cabe ao Congresso Nacional aprovar ou censurar o 
Primeiro Ministro.  
Parecer:   
   O autor da Emenda propõe que seja incluída na competência exclusiva do Congresso Nacional 
(artigo 59) a aprovação, em sessão unicameral, do nome do Primeiro-Ministro, na hipótese deste não 
ser parlamentar, e de moção de censura ao Primeiro- Ministro.  
O objetivo da Emenda conflita com a competência privativa da Câmara dos Deputados de eleger o 
Primeiro-Ministro (Artigo 64, inciso V), o qual deve ser membro do Congresso Nacional (artigo 107), e 
de aprovar a moção de censura (art. 64, inciso III, alínea "a").  
Pela rejeição. 

 
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 

Texto:   
   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
CAPÍTULO I 
DO PODER LEGISLATIVO 
SEÇÃO I 
DO CONGRESSO NACIONAL 
[...] 

Art. 58. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
I – aprovar ou não tratados e acordos internacionais ou atos que acarretam encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 
II – autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
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estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei. 
III - autorizar o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro a se ausentarem do País, quando a 
ausência exceder a quinze dias. 
IV – aprovar ou suspender o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. 
V - aprovar a incorporação, a subdivisão ou o desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, 
ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas. 
VI – mudar temporariamente a sua sede. 
VII – fixar para cada exercício financeiro a remuneração do Presidente da República, do Primeiro-
Ministro e dos Ministros de Estado. 
VIII – julgar anualmente os relatórios sobre a execução dos planos de governo. 
IX – fiscalizar e controlar, conjuntamente, ou por qualquer das Casas, os atos do Poder Executivo, 
inclusive os da administração indireta. 
X – zelar pela preservação de sua competência legislativa face a atribuição normativa dos outros 
poderes. 
XI – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. 
XII – escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União. 
XIII – aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. 
XIV – autorizar referendo e plebiscito. 
XV – autorizar a exploração de riquezas minerais em terras indígenas. 
XVI – aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil 
e quinhentos hectares. 
[...] 

Assinaturas  

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
       48. Jorge Leite 
       49. Aloisio Teixeira 
       50. Roberto Augusto 
       51. Mesias Soares 
       52. Dalton Canabrava 
       53. Telmo Kirst 
       54. Darcy Pozza 
       55. Arnaldo Prieto 
       56. Osvaldo Bender 
       57. Adylson Motta 
       58. Hilário Braun 
       59. Paulo Mincarone 
       60. Adroaldo Streck 
       61. Victor Faccioni 
       62. Luiz Roberto Ponte 
       63. Joao de Deus Antunes 
       64. Arolde de Oliveira 

       65. Rubem Medina 
       66. Jose Lourenço 
       67. Luis Eduardo 
       68. Benito Gama 
       69. Jorge Viana 
       70. Agnelo Magalhes 
       71. Leur Lomanto 
       72. Jonival Lucas 
       73. Sergio Britto 
       74. Robeto Balestra 
       75. Waldeck Ornellas 
       76. Francisco Benjamin 
       77. Etevaldo Nogueira 
       78. Joao Alves 
       79. Francisco Diogenes 
       80. Antonio Carlos Mendes 
Thame 
       81. Jairo Carneiro 
       82. Rita Furtado 
       83. Jairo Azi 
       84. Fabio Raunheiti 
       85. Feres Nader 
       86. Eduardo Moreira 
       87. Manoel Ribeiro 
       88. Naphtali Alvez De Souza 
     89. Jose Melo 
     90. Jesus Tarja 
     91. Aecio de Borba 
     92. Bezerra de Melo 
     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
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     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 
     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 

     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 

     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 
     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 
     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 
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Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
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PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 136 
("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 138 
("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e "b" e 
Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 153 
("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

 
   EMENDA:00292 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se no art. 50., XVI, a expressão  
"exigível prévio aviso à autoridade". 
Justificativa 
O texto abre portas para o arbítrio policial, que poderá impedir até a realização de pequenos eventos e festas 
comunitárias.  
Parecer:   
   Busca a emenda dispensar o exercício do direito de reunião, em locais abertos ao público, de prévio aviso 
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à autoridade competente, sob o argumento de que tal requisito ensejará o arbítrio policial. Parece-me que, 
em benefício da própria sociedade, a prévia comunicação se impõe, para que a autoridade competente possa 
adotar as medidas indispensáveis à segurança do local onde se dará a reunião.  
Ademais, o dispositivo questionado só abre uma alternativa para que autoridade policial impeça o exercício 
do direito de reunião, seja aquela em que tenha conhecimento prévio de outra marcada para o mesmo local, 
data e horário.  
Ante o exposto, opino pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00474 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Corrija-se o texto do Art. 50, Inciso V,  
dando-lhe a seguinte redação: "Aprovar a  
incorporação, a subdivisão ou o desmembramento de  
áreas de Territórios ou Estados. 
Justificativa 
Não poderia a vontade soberana de um povo estar subjugada à aqueles que os representam 
temporariamente Ouvir as Assembleias Legislativas Estaduais, depois que a população já opinou através do 
Plebiscito, seria no mínimo um desrespeito à cidadania daqueles que fizeram a sua opção pelo voto secreto 
universal e direito que é o Plebiscito.  
A referida matéria foi motivo de uma questão de ordem levantada nas votações de Plenário e encaminhadas 
à mesa para a devida correção do texto, com o apoiamento de vários Deputados Constituintes.  
Parecer:   
   A presente emenda oferece solução à contradição que apontei no relatório que acompanha o Projeto, no 
qual presto contas das ações que desenvolvi no período que me foi dado para elaborar a redação do vencido 
com o encerramento do 1o. turno de discussão e votação.  
Tal solução, parece-me a mais adequada. Primeiro porque oferece à criação de Estados e Territórios 
processo idêntico ao previsto para a criação de Municípios.  
Segundo, porque evita que o calor das decisões políticas locais impeça seja a matéria decidida na Casa 
adequada, que é o Congresso Nacional.  
Sou pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00577 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   1 - No Item III, do Art. 50, suprimam-se as  
expressões: "quando a ausência exceder a 15 dias".  
2 - Em consequência, suprimam-se no Art. 85  
as expressões:  
"salvo se for período não superior a 15 dias". 
Justificativa 
Ao se pretender que o Congresso Nacional, só autorize os afastamentos do Presidente e Vice-Presidente da 
República, quando a ausência do País, for superior a 15 dias, praticamente se elimina a necessidade da 
licença. 
A nova Constituição amplia as atribuições e responsabilidade do legislativo, assim como o controle sobre o 
Poder Executivo, não se justificando que deixe de apreciar os aspectos de conveniência e necessidade do 
afastamento do seu titular ou de seu substituto legal, em viagem que não são turísticas ou de lazer.  
Os meios de transportes atuais encurtaram as distancias e nenhum Chefe de Governo ou de Estado realiza 
visitas ao exterior em período excedente a uma quinzena.  
Parecer:   
   As supressões propostas pela emenda parece-me não devam prosperar, já que mais realista o critério do 
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Projeto, que inova, ao dispensar a licença nos afastamentos que não excedam a 15 dias.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:00632 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO GOMES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 50, inciso V, Projeto de Constituição.  
Suprimir as expressões ouvidas "as respectivas Assembléias Legislativas". 
Justificativa 
O Art. 18, Parágrafo 3º, determina que a decisão do Congresso Nacional seja dada através de Lei 
Complementar;  
A audiência das Assembleias Legislativas foi dispensada através de discussão e aprovação de Emendas 
Supressivas ao texto do Projeto de Constituição anterior; 
Por questões de compatibilização é logicamente imprescindível a retirada das expressões que propomos 
nessa Emenda. 
Parecer:   
   Sou pela aprovação da emenda, tendo em vista as razões que fiz constar do parecer à emenda no. 
2T00474-5. 
 
   
   EMENDA:01203 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PTB/MT) 
Texto:   
   Suprimam-se o item XIII do artigo 50 e a  
expressão "um terço", constante do inciso III,  
letra b, do art. 53. 
Justificativa 
Com as supressões indicadas, ficará restabelecida a aprovação, pelo Senado Federal, de todos os Ministros 
do Tribunal de Contas da União, cujo modelo tradicional se pretende preservar, consoante proposto em outra 
emenda ao artigo 75,que guarda com esta intima conexão.  
Parecer:   
   Visa o nobre Autor da Emenda, com a supressão proposta do item XIII do art. 50 e da expressão "um 
terço", constante da alínea "b" do item III, do art. 53, volte o Senado a ter a competência que, no texto 
constitucional em vigor dele é, de aprovar as indicações feitas pelo Presidente da República, dos membros 
do Tribunal de Contas da União.  
Entendemos que a inovação proposta pelo Projeto, no particular, mais se adequa à circunstância de ser o 
Tribunal de Contas órgão auxiliar do Poder Legislativo, por isso que se justifica caiba ao Congresso Nacional 
escolher dois terços de seus membros, ficando assegurada ao Presidente da República a indicação do 
restante terço, cujos nomes devem continuar merecendo a aprovação do Senado Federal.  
Pelas precedentes razões somos contrário à aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01277 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   Art. 50, VI: Suprimir a expressão "do poder regulamentar". 
Justificativa 
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Conflita com o art. 102 e demais disposições que atribuem ao Poder Judiciário competência para apreciar a 
constitucionalidade e legalidade doa atos do Poder Público.  
Parecer:   
   É proposta, com a Emenda, a supressão, no item VI do art. 50, da expressão "do poder regulamentar".  
O dispositivo sob proposta de supressão parcial prevê que se insere na competência do Congresso Nacional 
"sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 
delegação legislativa".  
Entende o nobre Autor da Emenda que o dispositivo, se mantido como está, representaria conflito de 
competência deferida ao Poder Judiciário, a quem cabe "apreciar a constitucionalidade e a legalidade dos 
atos do Poder Público".  
A nosso entender o fato de caber ao Poder Judiciário apreciar a constitucionalidade e a legalidade dos atos 
do Poder Público não impede que o Congresso Nacional, quando se trate de lei por ele aprovada ou de 
delegação por ele concedida, suste a exigibilidade das normas regulamentares e da lei delegada quando 
entenda haver o Poder Executivo exorbitado no exercício da competência regulamentar ou delegada.  
Pelas precedentes razões somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01329 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 50, inciso XVII, a seguinte expressão:  
Expressão suprimida: "dois mil e " 
Justificativa 
Não é possível que somente as terras públicas com mais de dois mil e quinhentos hectares é que precisam 
de prévia autorização do Congresso Nacional para efeito de alienação ou concessão. Devido a isso, 
propomos, no interesse nacional, que qualquer alienação ou concessão de terras públicas acima de 500 
hectares, tenha aprovação prévia do poder legislativo.  
Parecer:   
   Propõe o nobre autor da emenda seja, ao fim, com a supressão dos vocábulos "dois mil e", no texto do item 
XVII, do art. 50, modificada a exigência, quanto à aprovação prévia, pelo Congresso Nacional, da alienação 
ou concessão de terras públicas, que o dispositivo sob proposta de modificação indica como tanto devendo 
ser exigido das áreas superior a dois mil e quinhentos hectares.  
Com a supressão proposta a exigência se estenderia às terras públicas com área superior a quinhentos 
hectares.  
A rigor a emenda não deveria ser recebida, eis que não se trata de proposta de supressão, na exegese 
regimental, mas de modificação do que aprovado foi em primeiro turno. De qualquer forma a emenda não 
deve, a nosso entender, merecer aprovação, primeiro porque as áreas de menor superfície não têm a 
significação que explicaria a exigência da autorização legislativa para a prática do correspondente ato 
administrativo, segundo porque, estender a exigência a áreas menores de dois mil e quinhentos hectares 
poderia concorrer para desviar as preocupações mais sérias do Legislativo, que poderia mesmo ver-se 
assoberbado com uma série de decisões de pouca significação com a diminuição do relevante papel que 
lhe compete no plano da divisão de competência constitucionais.  
Pelas precedentes razões somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:01352 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso XIV do artigo 50 do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
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De inspiração parlamentarista, o dispositivo em causa atinge o princípio de harmonia entre os Poderes de 
Estado, especialmente sob o regime presidencialista, pois o Congresso Nacional passaria a exercer 
atividades até de gerenciamento que, obviamente, são funções do Executivo.  
Parecer:   
   Tem em vista a Emenda a supressão do item XIV do art. 50 que sujeita à aprovação do Congresso 
Nacional as "iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares".  
A proposta vem justificada no argumento de que a exigência representativa estar o Congresso Nacional a 
exercer atividade de "gerenciamento", que se compadece mais com as funções inerentes ao Poder 
Executivo.  
A nosso entender e porque o dispositivo não abrange todas as inciativas que correspondam as atividades 
nucleares, deve o mesmo constar do texto Maior, como garantia mesma dos interesses do País e do seu 
povo, que ficam melhor assegurados com a intervenção obrigatória do Congresso Nacional na adoção 
daquelas iniciativas que, nesse campo científico e tecnológico, assumem significação marcante seja no que 
respeite aos problemas de saúde, poluição ou no desenvolvimento do País no particular.  
Pelas precedentes razões somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01448 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Suprimam-se, do inciso I do artigo 50 do  
Projeto de Constituição (B), as seguintes  
expressões: ..."ou atos que acarretem encargos ou  
compromissos gravosos ao patrimônio nacional". 
Justificativa 
Determinadas operações de crédito externos tais como: crédito de fornecedores, financiamentos de 
importações, exportações e outras, relacionadas por empresas nacionais como a Petrobrás, Vale do Rio 
Doce, etc., requerem pronta deliberação, não podendo ficar ao aguardo de uma autorização do Congresso, 
sob pena de se interromper todo o processo produtivo. Quase todos esses atos envolvem encargos para o 
Estado e podem tornar-se gravosos a posteriori, em função de flutuações de mercado. A expressão cuja 
eliminação se sugere representa indébita interferência legislativa, inviabilizando a execução de atos 
ordinários de gestão, que cabe ao Executivo efetuar, ao Legislativo fiscalizar e ao Judiciário punir, em caso 
de malversação. 
Parecer:   
   A supressão da expressão "ou atos que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional", constante do inciso I do art. 50, objeto da proposição, parece-me imperiosa, pois conforme observa 
seu nobre subscritor há determinadas operações de crédito externo - crédito de fornecedores e 
financiamentos de importações e exportações, entre outras realizadas por empresas nacionais de porte, 
como a Petrobrás e a Vale do Rio Doce, que não podem ficar dependentes de autorização do Congresso, 
sob pena de se interromper o processo produtivo.  
Sou pela aprovação da emenda. 
 
   
   EMENDA:01587 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Art. 50, I - Projeto (B)  
Suprima-se no texto do inciso I, do art. 50, a palavra "gravosos". 
Justificativa 
A redação do inciso estabelece uma restrição incabível ao exercício de competência do Congresso Nacional, 
excluindo da sua prestação os tratados e acordos internacionais ou atos que não sejam “gravosos” ao 
patrimônio nacional, segundo a interpretação que venha a ser dada pelas autoridades celebrantes desses 
atos.  
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Para evitar essa discriminação geradora de ambiguidades e estabelecer a competência do Congresso 
Nacional para resolver sobre todo e qualquer tratado, acordo ou ato que acarrete encargos ou compromissos 
ao patrimônio nacional, gravoso ou não, torna-se necessário eliminar da redação do texto a palavra 
“gravosos”, como proposto nessa emenda,  
Parecer:   
   Manifesto-me pela aprovação da emenda, nos termos do parecer à emenda no. 2T01448/1. 
 
   
   EMENDA:01588 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. 50, XII - Projeto (B)  
ELIMINE-SE a contradição entre o inciso XII,  
do art. 50 e do Inciso XII do art. 21 e art. 226,  
dando-se ao primeiro inciso nova redação, na forma seguinte:  
Art. 50 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
XII - apreciar os atos referidos no art. 226: 
Justificativa 
A redação do Inciso XII, do art. 50 não foi devidamente compatibilizada com o Inciso 12, alínea “a”, do art. 21, 
nem com o art. 226, que estabeleceu expressamente a competência do Congresso Nacional na apreciação 
dos atos de concessão, autorização e permissão para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 
A emenda visa, assim, suprimir essa lacuna. 
Parecer:   
   Tem em vista a Emenda imprimir nova redação ao item XII do art. 50 e é apresentada sob o fundamento de 
ocorrer contradição entre o que posto está nesse item e o disposto no art. 21, XII e no art. 226.  
Entendemos que não há contradição a sanar, senão adequação de linguagem a ser atendida, visando à boa 
técnica legislativa, pois, de fato, a redação proposta dá ao item XII do art. 50 amplitude de linguagem que se 
concilia com a explicitação da competência respectiva do Congresso Nacional fixada no art. 226, por isso 
que, o item sob proposta de modificação, melhor ficará redigido limitado à simples remissão ao art. 226.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:01743 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO LOBO (PFL/PI) 
Texto:   
   Capítulo V - "Da Comunicação"  
Título VIII - Projeto de Constituição "B"  
Suprima-se o inciso XII do Art. 50. 
Justificativa 
A Comissão de Sistematização elaborou o seu anteprojeto dentro de uma perspectiva parlamentarista. 
Decidiu contudo o Plenário da A.N.C adotar soberanamente o Regime Presidencialista que vigora em nosso 
País desde a Proclamação da República, conservando o consignado no inciso XII do Art. 21 do Projeto de 
Constituição em exame que “compete a união explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão os serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens. No universal sistema de repartição de 
Poderes que vigora no Regime Presidencialista, os atos de outorga ou renovação de concessões são da 
alçada do Poder Executivo, caracterizando-se uma demasia e desvio de função a obrigatoriedade de 
apreciação desses atos pelo Poder Legislativo. 
A fiscalização dos atos do Poder Executivo é inerente às atribuições do Poder Legislativo que deve ser 
exercida através dos maios e instrumentos que a nova Constituição assegura e amplia, mas não mediante 
uma superposição de competência na outorga e renovação de concessões que são atos puros de 
administração.  
Parecer:   
   Com a Emenda é proposta a supressão do item XII do art. 50, que estabelece competir ao Congresso 
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Nacional apreciar os atos de concessão, autorização e permissão, inclusive renovação, de "Serviço de 
radiofusão sonora e de sons e imagens".  
A supressão é proposta sob o argumento de que a competência em causa, se se ajustava ao modelo 
parlamentarista ela já não tinha mais razão de ser, pois ela, neste sistema, caracterizaria desvio de função.  
Não entendemos assim: A competência fixada no dispositivo sob proposta de supressão se insere entre 
muitas outras que refletem, no texto do Projeto, uma retomada de vigor do Poder Legislativo face ao Poder 
Executivo, razão por que se explica a sua manutenção no texto da futura Constituição brasileira.  
Somos, por essas razões, contrários à aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01773 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PSDB/MG) 
Texto:   
   Compatibilizar o texto com o dispositivo do art. 226, com a seguinte redação:  
Art. 50 - ..................................  
XII - apreciar os atos do Executivo referidos no artigo 226; 
Justificativa 
A emenda compatibiliza, tal como está enunciado acima, o texto do inciso XII do artigo 50 com o artigo 226 
do Projeto. 
Parecer:   
   O objetivo da presente Emenda é o mesmo da de No. 1588-7, a que demos parecer pela aprovação, isto é, 
limitar a redação do item XII do art. 50 à remissão à competência do Poder Executivo especificada no art. 
226.  
Somos, pelas razões expendidas em nosso parecer à Emenda No. 1588-7, favorável à presente emenda, 
adotando, no entanto, a redação proposta naquela outra proposição. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00141 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. 49 - X  
"Substituir a expressão "poder Executivo"  
pela locução "Poder Público Federal" 
Justificativa 
A fórmula sugerida, a título de aperfeiçoamento redacional, é mais condizente com o princípio do 
soerguimento do Poder Legislativo, que se acha presente em todo o texto constitucional. Ademais, tem mais 
abrangência, eis que submete ao poder fiscalizador e controlador do Congresso Nacional todo e qualquer 
ato, não apenas do Executivo, mas do Poder Público Federal, aí incluídas quaisquer formas se mecanismos 
de sua expressão.  
 
   
   EMENDA:00143 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   "XV - aprovar os atos do Poder Executivo referentes a atividades nucleares". 
Justificativa 
A expressão “inciativas”, anteriormente utilizada, é inteiramente desprovida de conteúdo jurídico, sendo de 
melhor tom inserir-se os atos administrativos enquanto objetivo da aprovação. 
 
   
   EMENDA:00180 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS DE'CARLI (PTB/AM) 
Texto:   
   Substitua-se o dispositivo indicado pelo seguinte:  
I - resolver, definitivamente, sobre tratados  
ou atos internacionais que acarretem encargos ou  
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 
Justificativa 
O dispositivo se refere à competência exclusiva do Congresso Nacional para resolver definitivamente sobre 
atos internacionais, isto é, tratados e acordos que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional. 
Na forma como está redigido o dispositivo, caberá ao Congresso resolver definitivamente sobre tratados e 
acordos internacionais, ou atos, não necessariamente internacionais, que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.  
A emenda proposta corrige essa incongruência, restabelecendo o escopo do texto que é o de submeter a 
exclusiva competência do Congresso Nacional os atos internacionais gravosos ao patrimônio nacional. 
 
   
   EMENDA:00188 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   Art. 49 - É de competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - resolver definitivamente sobre tratados,  
acordos ou atos internacionais que acarretem  
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 
Justificativa 
A forma original “...tratados, acordos internacionais ou atos que acarretem...” deixa o entendimento de que os 
atos são inclusive de ordem interna (operações de crédito, alienação de bem público, etc.), o que 
manifestamente não ocorre. 
 
   
   EMENDA:00229 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 49 - ....................  
I - Diga-se:  
"deliberar sobre tratados e acordos  
internacionais ou atos..." 
Justificativa 
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A palavra deliberar é mais compatível com as atribuições do Congresso, pelo que a propomos para substitui 
a demasiada expressão “resolver definitivamente”.  
 
   
   EMENDA:00314 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao inciso IV do art. 49, seja dada a seguinte redação:  
Art. 49 - ..................................................  
IV - aprovar o estado de defesa e a  
intervenção federal e autorizar o estado de  
sítio, ou suspender qualquer dessas medidas. 
Justificativa 
Para melhor estilo e clareza é importante a conjunção aditiva e entre “intervenção federal” e “autorizar”. 
Também, é de todo dispensável o número “uma”. O pronome “qualquer” já torna definido e, portanto, 
determinado cada um dos casos previstos pelo artigo. 
 
   
   EMENDA:00322 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   V - sustar os atos normativos do Poder  
Executivo, ou do Poder Judiciário, exorbitantes do  
poder regulamentar ou dos limites de delegação  
legislativas". 
Justificativa 
Cuida-se de compatibilizar o dispositivo com a outorga constitucional da mesma competência regulamentar 
ao Poder Judiciário.  
O Projeto Constitucional, no ensejo dos textos supralegais últimos, do Brasil, concedem poder normativo aos 
Tribunais, promovendo norma excepcionadora da separação clássica dos Poderes e da decorrente 
indelegabilidade de funções do mesmo modo que conferiu ao Poder Executivo, também em regra tradicional 
no constitucionalismo pátrio, atribuição inovadora na ordem jurídica, de mesmo teor.  
Assim, quando se trata de tutelar à exorbitância desses potentados extrafuncionais conferidos ao Executivo, 
não se pode olvidar o Judiciário, sob pena de tornarem-se insidicáveis ao controle legislativo os atos 
regulamentares pro ele praticados, o que desvirtua a amesquinharia o sistema introduzido.  
 
   
   EMENDA:00466 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, no art. 49, inciso IV, a vírgula existente após a palavra "sítio". 
Justificativa 
Não há necessidade dessa vírgula pois a alternativa ou vem logo em seguida. 
   
   
   EMENDA:00630 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PSDB/SP) 
Texto:   
   "Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
..................................................  
XII - apreciar os atos de outorga e renovação de  
concessão, permissão e autorização de emissoras de  
rádio e televisão". 
Justificativa 
O objetivo é compatibilizar essa competência exclusiva do Congresso Nacional com o artigo 222, “caput” e § 
1º (do capítulo V, “Da Comunicação”), onde está expresso “Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar 
concessão...”. 
O dispositivo, como está, poderia provocar uma interpretação restritiva  à legítima competência do Legislativo 
em tais atos.  
 

___________________________________________________________________ 
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