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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. 23. Até que se edite a regulamentação do art. 21, XVI, da Constituição, os atuais 

ocupantes do cargo de censor federal continuarão exercendo funções com este 

compatíveis, no Departamento de Polícia Federal, observadas as disposições 

constitucionais. 

      Parágrafo único. A lei referida disporá sobre o aproveitamento dos censores 

federais, nos termos deste artigo. 

 

  

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:10989 DT REC:10/07/87 
Entidade:   

   ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENSORES FEDERAIS - ANACEN 
ANA ZELINDA BUFFAIA E OUTROS 
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70000 UF: DF 
Texto:   

   SUGERE QUE A DIVISÃO DE CENSURA DE DIVERSÕES PÚBLICAS SEJA MANTIDA 
COMO ÓRGÃO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL DO MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA. 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios está 
disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-
estado/subcomissao2a   

3 – Subcomissões temáticas 

 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Não foram localizadas emendas. 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

4 – Comissões temáticas 

 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Não foram localizadas emendas. 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 

Não foram localizadas emendas. 

http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
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adequação ao 
anteprojeto 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Não foram localizadas emendas. 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

 

Requerimento de destaque/fusão da Emenda nº 00583. A fusão foi aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 30/06/1988, a partir da 

p. 11799. 

 

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

2º) 

Art. 27. Até que se edite a regulamentação do art. 21, XVI, os atuais ocupantes do 

cargo de censor federal continuarão exercendo funções com este compatíveis, no 

Departamento de Polícia Federal, observadas as disposições constitucionais. 

Parágrafo único. A lei referida disporá sobre o aproveitamento dos Censores 

Federais, conforme definido do caput deste artigo. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o caput do artigo, conforme 

quadro comparativo, volume 298, página 262.  

 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/273anc30jun1988.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-298.pdf
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FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 23. Até que se edite a regulamentação do art. 20, XVI, da Constituição, os atuais 

ocupantes do cargo de censor federal continuarão exercendo funções com este 

compatíveis, no Departamento de Polícia Federal, observadas as disposições 

constitucionais.  

Parágrafo único. A lei referida disporá sobre o aproveitamento dos Censores 

Federais, conforme definido do caput deste artigo. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 23. Até que se edite a regulamentação do art. 21, XVI, da Constituição, os 

atuais ocupantes do cargo de censor federal continuarão exercendo funções com 

este compatíveis, no Departamento de Polícia Federal, observadas as disposições 

constitucionais.  

Parágrafo único. A lei referida disporá sobre o aproveitamento dos Censores 

Federais, nos termos deste artigo. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para 

o parágrafo único conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl. 

193. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE2 
___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:16767 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Incluam-se, onde couberem, no Título X, 
relativo às Disposições Transitórias", 
dispositivos com as seguintes redações: 
Art. - Até que se instale o serviço público 
federal responsável pela classificação de diversos 

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

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
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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e espetáculos públicos, a competência 
classificatória da União será exercida, sem 
caráter de censura, pelo atual órgão federal de 
controle de diversões públicas, observados os 
princípios fixados nesta Constituição. 
Parágrafo único - A lei disporá sobre a 
criação e competência do serviço referido no caput 
deste artigo, regulando o aproveitamento dos 
ocupantes dos cargos de Censor Federal, com a 

preservação de seus direitos, vantagens e 
retribuição atuais, facultando o direito de opção 
pela permanência na Carreira Policial Federal do 
Departamento de Polícia Federal ou pela integração 
ao novo órgão federal de classificação de 
diversões e espetáculos públicos. 
Justificativa 

Justifica-se a inclusão dos dispositivos em tela, com o objetivo maior de impedir a ausência de critérios que 
orientem, em fase de transição, a operacionalização das atividades de classificação e recomendação de 
diversões e espetáculos públicos. Com a retirada da alçada da Política Federal, a atividade de classificação de 
diversões públicas, inscrita na competência da União, necessitará de novos delineamentos normativos e 
administrativos para sua execução. 
Até que se delimitem tais parâmetros de atuação, não deve haver solução de continuidade que impeça o 
cumprimento dos princípios constitucionais fixados para as diversões e espetáculos públicos. Assim, é que se 
define, em fase transitória, que órgão público federal será responsável pelo zelo das novas disposições 
constitucionais sobre diversões e espetáculos públicos. 
Por último, em acordo com a praxe vinculada à matéria, asseguram-se os direitos adquiridos de servidores 
públicos ocupantes de cargos efetivos, passíveis de extinção, bem como o direito de opção, de seus atuais 
integrantes, pela permanência nos quadros do Departamento de Polícia Federal ou pela integração ao novo 
órgão federal de classificação de diversões e espetáculos públicos. 
Parecer:   

   Pelo não acolhimento nos termos do substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 
 

FASE S 

 
   EMENDA:00583 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   

   Inclua-se no Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias, 
dispositivos com as seguintes redações: 
Art. Até que se instale o órgãos responsável 
pela classificação de diversões públicas, esta 
competência continuará sendo exercida pela Divisão 
de Censura de Diversões Pública, observados os 
princípios fixados nesta Constituição. 
Parágrafo único - A lei disporá sobre a 
criação e competência do serviço referido no 
"caput" deste artigo, regulando o aproveitamento 
dos ocupantes dos cargos de Censor Federal, com a 

preservação de seus direitos, vantagens e 
retribuição atuais, facultando o direito de opção 
pela permanência na Carreira Policial Federal do 
Departamento de Polícia Federal ou pela integração 
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ao novo órgão federal de classificação de 
diversões públicas. 
Justificativa 

Justifica-se a inclusão dos dispositivos em tela, com o objetivo maior de impedir a ausência de critérios que orientem, em 
fase de transição, a operacionalização das atividades de classificação de diversões públicas. Com a retirada da alçada da 
Política Federal, esta atividade, inscrita na competência da União, necessitará de novos delineamentos normativos e 
administrativos para sua execução. Até que se delimitem tais parâmetros de atuação, não deve haver solução de 
continuidade que impeça o cumprimento dos princípios constitucionais fixados para as diversões públicas. 
Por último, em acordo com a praxe vinculada à matéria, asseguram-se os direitos de servidores públicos que ingressaram 
numa carreira de natureza policial com curso de formação específico nessa área. Assim, aos atuais integrantes do 
quadro, garante-se o direito de opção pela permanência no Departamento de Polícia Federal ou pela integração ao novo 
órgão federal de classificação de diversões públicas. 
Parecer:   

   A presente Emenda do nobre Constituinte João de Deus Antunes quer incluir no Ato das Disposições Constitucionais  
Gerais e Transitórias, dispositivo que dê atividade à atual Divisão de Censura de Diversões Públicas, até que se instale  
o novo órgão de classificação das diversões e espetáculos públicos, garantindo, ainda, o direito de opção aos ocupantes 
do cargo de Censor Federal, do Departamento de Polícia Federal, entre permanecer nessa unidade ou ingressar na  
instituição a ser criada. Justifica o ilustre Constituinte que não é razoável promover o vazio institucional na transição 
normativa e executiva, nem tampouco ignorar os direitos adquiridos daqueles servidores. Justa e correta a providência da 
Emenda, somos por sua aprovação 
Pela aprovação. 

 
_______________________________________________________________________________ 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 23 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT da 
Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a 
data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


