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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. 4º. O mandato do atual Presidente da República terminará em 15 de março 

de 1990.  

§ 1º A primeira eleição para Presidente da República após a promulgação da 

Constituição será realizada no dia 15 de novembro de 1989, não se lhe aplicando 

o disposto no art. 16 da Constituição.  

§ 2º É assegurada a irredutibilidade da atual representação dos Estados e do 

Distrito Federal na Câmara dos Deputados.  

§ 3º Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores eleitos em 15 de 

novembro de 1986 terminarão em 15 de março de 1991.  

§ 4º Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores terminarão 

no dia 1º de janeiro de 1989, com a posse dos eleitos. 

  

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:00339 DT REC:02/04/87 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PRAZO DO MANDATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA SEJA DE 4 
ANOS, FIXANDO A DATA PARA A ELEIÇÃO DO NOVO PRESIDENTE, BEM COMO A DE 

                                                      
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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PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES; A DE GOVERNADORES E 
VICE-GOVERNADORES; A DE SENADORES, DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS, 
ESTABELECENDO A COINCIDÊNCIA ENTRE OS PERÍODOS ELEITORAIS PROPOSTOS. 
   
   SUGESTÃO:00389 DT REC:03/04/87 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PRAZO DE DURAÇÃO DO MANDATO DOS GOVERNADORES E 
VICE-GOVERNADORES ELEITOS EM 15 DE NOVEMBRO DE 1986 TERMINE EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 1990; SEJA FIXADA DATA DE 15/11/90 PARA NOVAS ELEIÇÕES 
PARA GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. 
   
   SUGESTÃO:00797 DT REC:13/04/87 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CONTAR DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DA PROMULGAÇÃO DA 
CONSTITUIÇÃO SEJAM REALIZADAS ELEIÇÕES SIMULTÂNEAS E DIRETAS PARA 
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA; GOVERNADORES E 
VICE-GOVERNADORES DE ESTADO; SENADORES DA REPÚBLICA; DEPUTADOS 
FEDERAIS; DEPUTADOS ÁS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS; PREFEITOS E 
VICE-PREFEITOS; E VEREADORES. AQUELES QUE, NA DATA DA ELEIÇÃO, 
ESTEJAM NO EXERCÍCIO DO MANDATO, PODERÃO CANDIDATAR-SE Á REELEIÇÃO DO 
MESMO. 
   
   SUGESTÃO:01456 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   SUGERE A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES GERAIS NO SEGUNDO DOMINGO DE 
NOVEMBRO DE 1990 E QUE A POSSE DOS ELEITOS SE DÊ NO PRIMEIRO DOMINGO 
DE JANEIRO DE 1991. 
   
   SUGESTÃO:07085 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE MANDATO DE VEREADORES E DE PREFEITOS, VISANDO À 
REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES GERAIS EM 1990. 
   
   SUGESTÃO:07086 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   SUGERE A EXTINÇÃO DOS MANDATOS DOS ATUAIS GOVERNADORES E DEPUTADOS 
ESTADUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1990. 
   
   SUGESTÃO:07278 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE A PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS DE PREFEITOS E VEREADORES. 
   
   SUGESTÃO:10042 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP 
VEREADOR JOSÉ RICETTI 
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Texto:   
   SUGERE A PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS DE VEREADORES E PREFEITOS ATÉ 1990. 
   
   SUGESTÃO:10326 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA - SP 
IRÍNEO ZANI - PREFEITO 
MUNICÍPIO : SANTA MARIA DA SERRA CEP : 17370 UF : SP 
Texto:   
   SUGERE A PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS E DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA POR MAIS 2 (DOIS) ANOS, COM DIREITO À 
REELEIÇÃO, E QUE A DATA PARA ELEIÇÃO DE CARGOS EXECUTIVOS E 
LEGISLATIVOS COINCIDA, CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:10887 DT REC:10/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA - SP 
TIAGO FERRAZ DE SIQUEIRA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : MOCOCA CEP : 13730 UF : SP 
Texto:   
   SUGERE NÃO SEJAM PRORROGADOS OS MANDATOS DE PREFEITOS E VEREADORES, 
CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:10898 DT REC:04/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA DE VEREADORES DE FLORES DA CUNHA - RS 
OSCAR FRANCESCATTO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : FLORES DA CUNHA CEP : 95270 UF : RS 
Texto:   
   SUGERE SEJA VEDADA A PRORROGAÇÃO DO ATUAL MANDATO DE PREFEITOS E 
VEREADORES. 
   
   SUGESTÃO:10901 DT REC:06/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBÓ-SC 
ROLANDO MUELLER-PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : TIMBO CEP : 89120 UF : SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA VEDADA A PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS DE PREFEITOS E 
VEREADORES. 
   
   SUGESTÃO:10909 DT REC:04/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA - SP 
RUBENS DA SILVA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : AMERICANA CEP : 13470 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA VEDADA A PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS DE PREFEITOS E 
VEREADORES. 
   
   SUGESTÃO:10919 DT REC:06/06/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO VERDE - GO 
JOSÉ MARTINS DE BESSA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : CARMO DO RIO VERDE CEP : 76740 UF : GO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA VEDADA A PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS DOS PREFEITOS E 
VEREADORES. 
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   SUGESTÃO:10975 DT REC:10/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA - SP 
WALTER SCHETTINI - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : CATANDUVA CEP : 15800 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA VEDADA A PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS DE PREFEITOS, 
VICE-PREFEITOS E VEREADORES. 
   
   SUGESTÃO:11029 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO 
ARMANDO CAMPINAS REIS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : CUBATÃO CEP : 11500 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DE 4 (QUATRO) ANOS A DURAÇÃO DO MANDATO DO ATUAL 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA E QUE OS MANDATOS DOS ATUAIS PREFEITOS E 
VEREADORES NÃO SEJAM PRORROGADOS. 
   
   SUGESTÃO:11083 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE 
JACIR FURLAN - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SANTA BARBARA D'OESTE CEP : 13450 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NÃO SEJAM PRORROGADOS OS MANDATOS DE PREFEITOS E VEREADORES. 
   
   SUGESTÃO:11238 DT REC:27/07/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
RICARDO MURAD - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SÃO LUIZ CEP : 65000 UF : MA) 
Texto:   
   SUGERE A NÃO PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS DE PREFEITOS E VEREADORES. 
   
   SUGESTÃO:11562 DT REC:03/09/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO - SP 
NOVAIR DIJALMA ROSIN - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : CEP : 00000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O MANDATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA SEJA DE 4 (QUATRO) 
ANOS E NÃO SEJAM PRORROGADOS OS MANDATOS DOS PREFEITOS E DOS 
VEREADORES. 
   
   SUGESTÃO:11786 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP 
ANTONIO CARLOS MARINELLI - PREFEITO 
MUNICÍPIO : ESPIRITO SANTO DO PINHAL CEP : 13990 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS MANDATOS DOS ATUAIS PREFEITOS SEJAM PRORROGADOS ATÉ 
1989. 
   
   SUGESTÃO:11985 DT REC:20/10/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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LUIZ BENEDICTO MÁXIMO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE OS MANDATOS DOS ATUAIS PREFEITOS E VEREADORES DOS 
MUNICÍPIOS BRASILEIROS, CONFORME ESTABELECE. 
 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema. A relação de reuniões e audiências 
públicas realizadas pela Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos está disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-
partidaria-e/subcomissao4a 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO SISTEMA ELEITORAL E PARTIDOS POLÍTICOS – IVA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 25 - Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 

quinze de novembro de 1982, terminarão em trinta e um de dezembro de 1988. 

Art. 26 - Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores dos Estados e 

dos Deputados Estaduais, eleitos em quinze de novembro de 1986, terminarão em 

trinta e um de dezembro de 1990. 

[...] 

Art. 28 - Os mandatos do atual Presidente da República, dos Senadores e 

Deputados Federais extinguem-se na data da posse dos eleitos, que deverá 

ocorrer, para os Senadores e Deputados Federais, trinta dias após as eleições e, 

para o Presidente e Vice-Presidente da República, quarenta dias após as eleições. 

Art. 29 - Os mandatos do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos 

Senadores e Deputados Federais que se elegerem na primeira eleição após a 

promulgação desta Carta, extinguem-se em trinta e um de dezembro de 1993. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 14. 

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 20 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 

quinze de novembro de 1982, terminarão em trinta e um de dezembro de 1988. 

Art. 21 - Os mandatos dos Senadores eleitos em quinze de novembro de 1982, dos 

Governadores e dos Vice-Governadores, dos Deputados Federais e Estaduais, 

eleitos em quinze de novembro de 1986, terminarão em trinta e um de dezembro de 

1990. 

Art. 22 - O mandato do atual Presidente da República terminará em 31 de 

dezembro de 1989. 

 

Consulte, na 13ª Reunião da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos, 

a votação da redação final do anteprojeto do relator. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4a
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Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 22/8/1987, Supl. 132, a 

partir da p. 163.  

Disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-

partidaria-e/subcomissao4a 

 

 

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: 8.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 115 - A eleição de que trata o artigo 33 desta Constituição realizar-se-á em 15 

de novembro de 1988.  

[...] 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 21.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 144 - A duração do mandato do atual Presidente da República e a eleição de 

seu sucessor sujeitar-se-ão às normas estabelecidas nos Arts. 48, 49 e 50 desta 

Constituição. 

[...] 

Art. 148 - Os atuais mandatos eletivos federais, estaduais e municipais não 

poderão ser prorrogados. 

 

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

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

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

Disponível em; https://www2.camara.leg.br/atividade-

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

 
 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES - IV 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 23.  

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

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
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FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 16 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos 

em 15 de novembro de 1982, terminarão no dia 1º de janeiro de 1989, com a 

posse dos eleitos. 

Art. 17 - Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores, eleitos em 15 

de novembro de 1986, terminarão no dia quinze de março de 1991. 

Art. 18 - O mandato do atual Presidente da República terminará em quinze de 

março de 1990. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 29.   

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 43 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos 

em 15 de novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos 

em 15 de novembro de 1985, terminarão no dia 1º de janeiro de 1989, com a 

posse dos eleitos. 

Art. 44 - Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores, eleitos em 15 

de novembro de 1986, terminarão no dia quinze de março de 1991. 

Art. 45 - O mandato do atual Presidente da República terminará em quinze de 

março de 1990. 

 

Consulte na 8ª e 9ª reunião da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e 

Garantia das Instituições a votação dos destaques e emendas do Substitutivo do 

Relator publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 8/8/1987 e 

22/8/1987, Supl., a partir das págs. 131 e 105 respectivamente.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-

partidaria-e/comissao4 

 

 
 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 462 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos 

em 15 de novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos 

em 15 de novembro de 1985, terminarão no dia 1º de janeiro de 1989, com a 

posse dos eleitos. 

Art. 463 - Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores, eleitos em 

15 de novembro de 1986, terminarão no dia quinze de março de 1991. 

Art. 464 - O mandato do atual Presidente da República terminará em quinze de 

março de 1990. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
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FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 456 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos 

em 15 de novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos 

em 15 de novembro de 1985, terminarão no dia 1º de janeiro de 1989, com a 

posse dos eleitos. 

Art. 457 - Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores, eleitos em 

15 de novembro de 1986, terminarão no dia quinze de março de 1991. 

Art. 458 - O mandato do atual Presidente da República terminará em quinze de 

março de 1990. 

Art. 459 - Os atuais mandatos eletivos federais, estaduais e municipais não 

poderão ser prorrogados. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 67.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 18 (ADCT) - Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, 

eleitos em 15 de novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores 

eleitos em 15 de novembro de 1985, terminarão no dia 1º de janeiro de 1989, com 

a posse dos eleitos. 

Art. 19 (ADCT) - Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores, 

eleitos em 15 de novembro de 1986, terminarão no dia quinze de março de 1991. 

Art. 20 (ADCT) - O mandato do atual Presidente da República terminará em 

quinze de março de 1990. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 64  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 5º (ADCT) - O mandato do atual Presidente da República terminará em 15 de 

março de 1991.  

§ 1º - Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores, eleitos em 15 de 

novembro de 1986, terminarão no dia 15 de março de 1991.  

§ 2º - Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 

15 de novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 

15 de novembro de 1985, terminarão no dia 1º de janeiro de 1989, com a posse 

dos eleitos. 

[...] 

Art. 19 (ADCT) - É assegurada a irredutibilidade do número atual de 

representantes dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos cálculos 

efetuados de acordo com o artigo 52, § 2º desta Constituição. 

 

Discussão e votação: 

Destaque apresentado nº 948/87, referente à Emenda nº 21306.  

Destaque apresentado nº 1744/87, referente à Emenda nº 30803.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 2265. 

 

Nota: no Substitutivo às emendas de Plenário aprovado pela Comissão de 

Sistematização, o art. 19 foi renumerado como § 1º do art. 12 do ADCT. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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https://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissao-de-sistematizacao/vol250_FasePSIM.pdf 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 4º. (ADCT) - O mandato do atual Presidente da República terminará em 15 de 

março de 1989.  

§ 1º Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores eleitos em 15 de 

novembro de 1986 terminarão no dia 15 de março de 1991.  

§ 2º Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 

de novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 

de novembro de 1985, terminarão no dia 1º de janeiro de 1989, com a posse dos 

eleitos. 

[...] 

Art. 12. (ADCT) - Não se aplica às eleições previstas para 15 de novembro de 1988 

o disposto no artigo 18 da Constituição.  

§ 1º É assegurada a irredutibilidade do número atual de representantes dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos cálculos efetuados de acordo 

com o artigo 56, § 2º, da Constituição.  

§ 2º Os atuais Deputados Federais e Estaduais que foram eleitos Vice-Prefeitos, se 

convocados a exercer as funções de Prefeito, não perderão o mandato 

parlamentar.  

§ 3º As primeiras eleições para Governador e para a Câmara Legislativa do Distrito 

Federal serão realizadas no dia 15 de novembro de 1988, tomando posse os eleitos 

no dia 1º de janeiro de 1989.  

§ 4º A primeira Câmara Legislativa do Distrito Federal votará a lei orgânica do 

Distrito Federal, de acordo com o estabelecido na Constituição. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 44. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02045, art. 3º e § 1º do art. 11. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão das Emendas nºs 00617, 01525 e 02045 (Centrão). A fusão 

foi aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 3/6/1988, a partir da p. 

11020. 

Requerimento de fusão das Emendas nºs 00533 e 00941 e destaques. A fusão foi 

rejeitada.  

Requerimento de destaque nº 316, referente à emenda 00923. A emenda objeto da 

fusão foi rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 815, referente à emenda 00174. A emenda foi 

considerada 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. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissao-de-sistematizacao/vol250_FasePSIM.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissao-de-sistematizacao/vol250_FasePSIM.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissao-de-sistematizacao/vol250_FasePSIM.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/255anc03jun1988.pdf
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Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 15/6/1988, a partir da 

p. 11257. 

 

Nota: o resultado da votação nº 634 referente à emenda 00923 foi anunciado com 

erro. Onde se lê: A emenda objeto da fusão foi aprovada. Leia-se: A emenda foi 

rejeitada.  

Resultado da votação: SIM -19, NÃO - 418, ABSTENÇÃO - 11. 

TOTAL - 448. 

 

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

2º) 

Art. 5º (ADCT) - O mandato do atual Presidente da República terminará em 15 de 

março de 1990.  

§ 1º A primeira eleição para Presidente da República após a promulgação da 

Constituição realizar-se-á no dia 15 de novembro de 1989.  

§ 2º É assegurada a irredutibilidade da atual representação dos Estados e do 

Distrito Federal, na Câmara dos Deputados.  

§ 3º Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores eleitos em 15 de 

novembro de 1986 terminarão em 15 de março de 1991.  

§ 4º Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores terminarão no 

dia 1º de janeiro de 1989, com a posse dos eleitos. 

 

Nota: Foi feita a transposição do § 1º do art. 46 do texto da parte permanente, 

conforme relatório geral, volume 299/298, página IX transcrito abaixo: 

Art. 46, §1º: Transpus para o Ato das Disposições Transitórias a parte final 

do dispositivo que assegura a irredutibilidade das representações dos Estados e 

do Distrito Federal na atual legislatura. 

https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

299.pdf 

A parte final do dispositivo foi aprovada na sessão do dia 15/3/1988, durante a 

votação de uma fusão de emenda referente ao art. 56 do projeto A.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 16/03/1988, a partir da p. 

8485. 

Vide questão de ordem na FASE U. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

Requerimento de destaque nº 1020, referente à emenda 00988. A emenda foi 

retirada. 

Questão de ordem (Dep. Irma Passoni) ao destaque nº 168, referente à emenda 

01305, sobre representação na Câmara Federal. A emenda foi retirada. 

A questão de ordem está na terceira coluna da p. 14004, do DANC de 1/9/1988. Na 

resposta para a questão de ordem o Relator – BC esclarece que:  

“O que fez a Relatoria? Na parte permanente da Constituição, fez a transposição do 

trecho final da proposição, que ficou com esta redação: 

"§ 2° É assegurada a irredutibilidade da atual representação dos Estados e do 

Distrito Federal, na Câmara dos Deputados."  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 1/9/1988, a partir da p. 

14003. 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/263anc15jun1988.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/206anc16mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/305anc01set1988.pdf
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Requerimento de destaque nº 1464, referente à emenda 01653. A emenda foi 

aprovada 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 1/9/1988, a partir da p. 

14021. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 4º (ADCT) - O mandato do atual Presidente da República terminará em 15 de 

março de 1990.  

§ 1º A primeira eleição para Presidente da República após a promulgação da 

Constituição realizar-se-á no dia 15 de novembro de 1989, não se lhe aplicando o 

disposto no art. 15 da Constituição.  

§ 2º É assegurada a irredutibilidade da atual representação dos Estados e do 

Distrito Federal na Câmara dos Deputados.  

§ 3º Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores eleitos em 15 de 

novembro de 1986 terminarão em 15 de março de 1991.  

§ 4º Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores terminarão no 

dia 1º de janeiro de 1989, com a posse dos eleitos. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi discutido novo texto para o art. 4º § 2º.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/9/1988, Supl. B, p. 

56. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 4º. (ADCT) - O mandato do atual Presidente da República terminará em 15 

de março de 1990.  

§ 1º A primeira eleição para Presidente da República após a promulgação da 

Constituição será realizada no dia 15 de novembro de 1989, não se lhe aplicando 

o disposto no art. 16 da Constituição. 

 § 2º É assegurada a irredutibilidade da atual representação dos Estados e do 

Distrito Federal na Câmara dos Deputados.  

§ 3º Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores eleitos em 15 de 

novembro de 1986 terminarão em 15 de março de 1991.  

§ 4º Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores terminarão no 

dia 1º de janeiro de 1989, com a posse dos eleitos.  

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para 

o parágrafo 1º do art. 4º. 

(conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl. 183). 

 

 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/305anc01set1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00037 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDAS  
Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 26. Os mandatos dos Governadores, Vice-  
Governadores, Senadores, Deputados federais e  
Deputados estaduais, eleitos em quinze de novembro  
de 1986, terminarão em 31 de dezembro de 1990."  
Redija-se o art. 27 no seguinte teor:"  
"Art. 27. O mandato do atual Presidente da  
República terá duração de quatro anos."  
Elimine-se o art. 29o.. - Constituinte Ruy Nedel. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Sugere a emenda que os mandatos dos Governadores, Vice-Governadores, Senadores, Deputados 
Federais e Estaduais, eleitos em 1986, terminem em 1990. Quanto ao atual Presidente da República 
deverá ter um mandato de 4 anos. Suprimindo, consequentemente, o Art. 29.  
Sustentamos, peremptoriamente, em nossa Exposição, a necessidade de que os atuais 
Congressistas e o Presidente da República, devam ter seus mandatos extintos, 90 dias após a 
promulgação da nova Constituição, com vistas a evitar qualquer eiva de comprometimento. 
Consideramos que, ao elaborar uma Carta Magna, deve o legislador ter a preocupação exclusiva de  
legislar para o futuro, e, nunca, em causa própria.  
Quanto ao Chefe do Executivo, pelo instrumental de pressão de que pode fazer uso, igualmente, 
deve ficar livre de qualquer mácula presumível, inferida de possíveis pressões exercidas, sobre os 
Constituintes, a fim de obter benefícios diretos ou indiretos.  
Nosso parecer é pela rejeição. 
 
   EMENDA:00060 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAYME SANTANA (PFL/MA) 

                                                      
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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Texto:   
   Inclua-se o seguinte artigo nas Disposições Transitórias.  
"Art. O mandato do atual Presidente da  
República terminará em 31 de dezembro de 1989." 
Justificativa: 
Na hipótese de tendência majoritárias pela realização isolada de Eleições para Presidente da 
República. 
Parecer:   
   Propõe o Autor o término do mandato do atual Presidente da República em 31 de dezembro de 
1989.  
Entendemos que a grave crise econômico-financeira e político-institucional, que o País atravessa, 
exige renúncia e patriotismo dos dirigentes e representantes da Nação.  
Por estas razões, estabelecemos nos arts. 27 e 28 do Anteprojeto, data mais próxima para a eleição 
e posse do Presidente e Vice-Presidente da República, dos Senadores e Deputados Federais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00062 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAYME SANTANA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 26:  
"Art. 26. Os mandatos do Presidente da  
República, dos Governadores e Vice-governadores dos  
Estados, dos Deputados Estaduais e Federais e dos  
Senadores eleitos em 1982 terminarão em 31 de  
dezembro de 1990." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Propõe o Autor o término dos mandatos do Presidente da República, dos Governadores e Vice-
Governadores dos Estados, dos Deputados Estaduais e Federais e dos Senadores eleitos em 1982, 
em 31 de dezembro de 1990.  
Não concordamos com a inclusão do Presidente da República, dos Senadores e dos Deputados 
Federais no art. 26-do Anteprojeto, pelas mesmas razões que apresentamos na Emenda que prevê o 
término do mandato do atual Presidente da República em 31 de dezembro de 1989.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00076 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Art. 26 Dê-se a seguinte redação ao artigo.  
Os mandatos do Presidente da República, dos  
Governadores e Vice-Governadores dos Estados, dos  
Deputados Estaduais e Federais e dos Senadores  
eleitos em 1982 terminarão em 31 de dezembro de 1990." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda pretende imprimir nova redação ao artigo 26 do Anteprojeto, determinando que o término 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 15  

 

dos mandatos do Presidente da República, dos Governadores e dos Vice-Governadores dos Estados, 
dos Deputados Federais e Estaduais e dos Senadores eleitos em 1982 será no dia 31 de dezembro 
de 1990.  
O artigo 28 do Anteprojeto prevê data diferente para o término dos mandatos do Presidente da 
República, dos Senadores, dos Deputados Federais, pelas razões expostas no Relatório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00080 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 25:  
"Os mandatos vigentes dos prefeitos, vice-  
prefeitos e vereadores terminarão em 31 de dezembro  
de 1988." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda sugere nova redação para Art. 25, e é idêntica a uma outra do Constituinte Jaime 
Santana. Nosso parecer é favorável por entender que a redação proposta é mais abrangente, 
incluindo todos os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, inclusive os eleitos em 1985.  
Favorável. 
 
   EMENDA:00081 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte artigo nas Disposições Transitórias:  
"Art. O mandato do atual Presidente da  
República terminará em 31 de dezembro de 1989." 
Justificativa: 
Na hipótese de tendência majoritária pela realização isolada de Eleições para Presidente da 
República. 
Parecer:   
   Pretende o Autor incluir nas Disposições Gerais e Transitórias um artigo, determinando que o 
mandato do atual Presidente da República terminará em 31 de dezembro de 1989.  
No relatório, e em diversos pareceres a emendas, justificamos nosso ponto de vista pela manutenção 
do disposto nos artigos 27, 28 e 29 do Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00090 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Artigo 26 do  
anteprojeto apresentado pelo Relator, constituinte  
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Francisco Rossi.  
"Os mandatos do Presidente e do vice-  
Presidente da República, dos Governadores e vice-  
Governadores dos Estados, dos Deputados Federais e  
Estaduais e dos Senadores eleitos em 1982,  
findarão em 31 de dezembro de 1990." 
Justificativa: 
O atual mandato do Presidente da República, eleito no Colégio Eleitoral tal como presentua a 
Constituição vigente, resultou de acordos políticos que tiveram e têm como motivação transição 
democrática, não devendo haver alterações que não emanem da vontade popular. 
Os Deputados Federais e Estaduais foram eleitos em pleitos diretos e secretos, exercido com ampla 
liberdade democrática, não sendo cabível redução em seus mandatos, o que representaria uma auto-
cassção. 
Parecer:   
   Pretende o Autor que o término dos mandatos dos titulares de cargos eletivos, com exceção de 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, e dos Senadores eleitos em 1986, seja no dia 31 de 
dezembro de 1990.  
A medida proposta contraria o disposto no art. 28 do Anteprojeto, que prevê a redução dos mandatos 
do Presidente da República, Senadores e Deputados Federais, justificada plenamente no Relatório.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:00117 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 25 do anteprojeto o  
seguinte parágrafo único:  
"Art. 25 .  
Parágrafo único. Os mandatos dos Prefeitos,  
Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de  
novembro de 1988 terminarão em 31 de dezembro  
de 1990." 
Justificativa: 
O mandato “tampão” que estamos propondo – dois anos – para os Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Vereadores que serão eleitos em 15 de novembro de 1988, tem por objetivo a coincidência de 
mandatos a partir das eleições de 1990. Após essas eleições, seus mandatos serão de quatro anos, 
como o de todos os governantes, exceto o Presidente da República, que vai depender do sistema de 
governo a ser adotado. 
A coincidência interessa aos políticos porque haverá integração de ideias, maior harmonia e 
consenso político. A par disto, o processo fica mais econômico para os candidatos e para o governo. 
Parecer:   
   O Autor propõe mandato "tampão" de dois anos para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, 
objetivando a coincidência de mandatos a partir de 1990.  
Somos contrários a mandatos de curta duração, que são prejudiciais à administração pública.  
Também defendemos a incoincidência de mandatos, pelos motivos expostos no Relatório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00128 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
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Texto:   
   Dê-se o art. 26 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 26. São mantidos os mandatos de todos  
os representantes do povo, na forma da lei que os  
elegeu." 
Justificativa: 
O povo é o único titular do Poder que, em seu nome é exercido, pela Assembléia-Nacional 
Constituinte. A sua liberdade e soberania não pode ultrapassar os Poderes que lhe foram delegados, 
até ao ponto de ultrapassarem os conferidos direta ou indiretamente pelo povo. O ato convocatório 
desta Augusta Assembleia não foi feito por uma ruptura do poder, mas por uma ordem jurídica 
preexistente, a mesma que legitima a representação dos membros da Assembléia Nacional 
Constituinte. 
Parecer:   
   Pretende o Autor imprimir nova redação ao artigo 26 do Anteprojeto, a fim de que sejam mantidos 
os mandatos de todos os representantes do povo, na forma da atual Constituição. A emenda, apesar 
de seus aspectos justos, contraria frontalmente o sistema eleitoral que buscamos erigir: a não-
coincidência dos mandatos, a dedicação exclusiva dos Constituintes à elaboração da nova Carta. 
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00162 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se nas Disposições Transitórias do  
anteprojeto da Subcomissão do Sistema Eleitoral e  
Partidos Políticos o seguinte artigo, renumerando-  
se os demais:  
"Art. 25. Em 15 de novembro de 1990, serão  
realizadas eleições gerais e simultâneas em todo o  
território nacional." 
Justificativa: 
A não - coincidência da data de realização das eleições no País acarreta urna série de problemas à 
vida eoonômí.ca e institucional. 
O mais grave de todos é, sem dúvida, o excessivo dispêndio financeiro que cada eleição traz consigo, 
onerando os cofres e combalindo o orçamento público. 
o Partido Político testa seu prestígio público quando são convocadas eleições gerais. Sua força e sua 
consistência são postas à prova, pois, nesse momento, todo o seu conjunto se mobiliza em busca do 
resultado favorável, sem que determinantes externos interfiram substancialmente no processo. 
As eleições coincidentes produzem, assim, a reformulação dos princípios gerais dos Partidos, 
imprimindo correções nos desvios detectados pelo eleitorado. 
Não encontra respaldo a contra - argumentação de que a cédula é um empecilho a essa forma de 
eleição, pela dificuldade de se conciliar um grande número de candidatos com a forma de 
apresentação de seus nomes. O grande erro pede residir na elaboração da cédula, mas nunca no 
processo eleitoral em si. 
Finalmente, o ponto mais importante: o da promulgação da nova Carta Constitucional. 
Com efeito, se realizadas as eleições de imediato, o povo não estará suficientemente mobilizado e 
muito menos conscientizado acerca de sua Lei Maior, com as substanciais alterações que se 
propõem. Nesse aspecto, as eleições terão muito mais consistência se realizadas após dois anos de 
promulgação da Carta Magna: professores e alunos já estariam familiarizados com seu princípio 
doutrinário; as associações, os sindicatos, o grupo familiar já teriam discutido seu conteúdo; toda a 
sociedade, enfim, já teria possibilidade de haver incorporado a Constituição e percebido a nova 
dimensão político-institucional do País, para uso simultâneo na cobrança de seus direitos e no 
cumprimento de seus deveres. 
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Assim, o grau de comprometimento constitucional seria o ponto fundamental para o direcionamento 
das eleições, para a escolha dos candidatos, para o efetivo exercício da democracia. 
Parecer:   
   Pretende o Autor incluir um artigo nas Disposições Gerais e Transitórias do Anteprojeto, fixando a 
data de 15 de novembro de 1990, para a realização de eleições gerais e simultâneas em todo o 
Território Nacional.  
Somos contrários à coincidência de mandatos. O Anteprojeto fixa datas diferentes para a realização 
de eleições.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00191 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se como art. 26 renumerando-se os demais:  
"Art. 26. Os mandatos dos prefeitos, vice-  
prefeitos e vereadores de municípios novos,  
eleitos em 15 de novembro de 1986, terminarão em  
31 de dezembro de 1992." 
Justificativa: 
As eleições municipais estão previstas, de acordo com o artigo 25 deste anteprojeto, para o ano de 
1988. No caso dos prefeitos eleitos em 1986 isto significaria um mandato de apenas dois anos, o que 
seria frontalmente contrário ao que dispõe o artigo 10 do anteprojeto que fixa em 4 anos a duração do 
mandato do prefeito, que pode ser reeleito por um número ilimitado de vezes. 
Entendemos, pois, que é do espírito das leis que se pretende fazer viger no País, que quatro anos é o 
período mínimo que deve ser concedido a um prefeito para levar a cabo a difícil missão de bem 
administrar os interesses do município que lhe é confiado. 
No caso dos municípios novos, com mais razão, defendemos a coincidência com a eleição municipal 
de 1992. A estes prefeitos foi confiada a árdua tarefa de implantar uma estrutura administrativa 
municipal, tarefa essa impossível de ser executada em dois anos de mandato. 
Consideramos, pois, de justiça, a alteração que ora propomos. 
Parecer:   
   Pretende o Autor acrescentar um artigo ao Anteprojeto, estabelecendo que os mandatos dos 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores de municípios novos, eleitos em 1986, terminarão em  
31 de dezembro de 1992.  
Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 1982 terminarão em 31 de 
dezembro de 1988. Também os mandatos dos eleitos a partir daquela data terminarão em 31 de 
dezembro de 1988.  
Está na atual Constituição e no Anteprojeto.  
O Anteprojeto propõe a incoincidência das eleições e, para isso, estabelece datas e tempos de 
duração de mandatos.  
A emenda inviabiliza o proposto no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00192 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se como artigo 28 renumerando-se os demais:  
"Art. 28. Os mandatos dos prefeitos, vice-  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 19  

 

prefeitos e vereadores das capitais e dos  
municípios que fizeram eleição em 1985,  
coincidirão com os mandatos dos governadores dos  
Estados e terminarão em 31 de dezembro de 1990." 
Justificativa: 
Consideradas as peculiaridades políticas e administrativas das prefeituras das capitais é desejável 
que a eleição do prefeito nestes municípios coincida com a eleição do governador do Estado para 
minimizar a possibilidade de duplo comando político na mesma área, como é o caso hoje observado 
em vários Estado da Federação, com prejuízo para a população local. 
Por outro lado, junto com as últimas eleições para prefeito da capital, foram realizadas eleições, em 
15 de novembro de 1985, para prefeitos e vereadores dos municípios das chamadas áreas de 
segurança nacional e das estâncias hidrominerais que, até então, eram nomeados pelo poder 
executivo. Estes prefeitos se substituídos em 1988 terão tido um mandato de apenas três anos, o que 
contraria o disposto no artigo 10 deste anteprojeto que determina que 4 anos é o período mínimo do 
mandato de prefeito que pode ser reeleito sem limitação do número de vezes. 
Entendemos, que está no espírito da lei, que se pretende fazer viger no país, que qualquer período 
inferior a 4 anos será insuficiente para que se possa concluir a contendo uma administração 
municipal, particularmente nos casos destes municípios considerados que tiveram os seus prefeitos 
eleitos pela primeira vez em anos. 
É necessário que os atuais prefeitos e lideranças políticas tenham tempo para concluir a tarefa de 
organização de estruturas partidárias e de mudanças administrativas que lhes foi confiada e que foi 
bastante atrapalhada pela interveniência de uma mudança de governo de Estado e pela gravidade da 
crise econômica que vivemos. 
Parecer:   
   Propõe o ilustre autor da emenda a coincidência dos mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Vereadores das capitais e dos municípios que realizaram eleições em 1985 com os mandatos dos 
Governadores, cujos mandatos findam a 31 de dezembro de 1990.  
A proposta contrária visceralmente nosso Anteprojeto que identifica inúmeros inconvenientes na 
coincidência de eleições nos planos municipal, estadual e federal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00233 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   "Suprimam-se as Disposições Transitórias do  
Anteprojeto (Artigos 25, 26, 27, 28 e 29)." 
Justificativa: 
A matéria constante dos artigos que corporificam esse capítulo do Anteprojeto reporta-se a questões 
políticas relevantes, cujo desate dar-se-á após intenso processo de negociação partidária, que deverá 
ter presente a necessidade de assegurar-se condições para o desfecho exitoso do processo de 
transição democrática em curso. 
Resguardada a preocupação do Relator para com a sorte dessa magna questão, todavia as 
sugestões alvitradas atropelam a realidade e significam, a rigor, parto prematuro de uma solução não 
amadurecida nas reflexões correntes. 
A solução para esse intrincado problema institucional reclama debate mais aprofundado, onde não 
apenas opiniões pessoais, por mais abalizadas que sejam, venham a prevalecer. Há uma imperiosa 
necessidade de soldar a base do processo de transição democrática, mediante exaustivo e tenaz 
diálogo, perscrutador do modo mais adequado à composição democrática desse conflito . 
Há que refletir, dentre outros fatores, sobre a própria necessidade de preservar o processo 
constituinte, até a elaboração das regras complementares indispensáveis à eficácia da nova 
Constituição. 
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Promulgada esta e convocadas eleições gerais logo em seguida, implica truncar o processo 
constituinte que, obviamente, não se esgotará com a pura e simples promulgação do novo Estatuto 
Fundamental do País. 
Todo o trabalho de elaboração da nova Constituição redundará inócuo ou, quando muito, responsável 
pela confecção de uma Lei Magna "ad pompam vel ostentationem", caso não lhe suceder, automática 
e ininterruptamente, o processo subsequente de elaboração da competente legislação complementar. 
Há que convir que são inconciliáveis o esforço legislativo concebido nessa elaboração com um 
fragoroso processo eleitoral. 
Há mais, ainda: como a nova Constituição, por mais explícita que venha ser - e é bom que o seja -, 
não dispensará a tarefa complementar, é conveniente, política e institucionalmente, que o mesmo 
corpo legiferante incumba-se, desde logo, dessa complementação. 
Assim, insistir nessa definição agora, é frustrar a implementação integral da luta pela 
redemocratização, cujo corolário é a própria Assembléia Nacional Constituinte. 
O momento político dessa decisão há de ser encontrado no decurso do processo constituinte, até 
porque isso precisa ficar definido nas disposições transitórias da nova Constituição. No entanto, a 
definição desse momento compreende o esforço dos Partidos Políticos aqui representados, sem 
preocupação casuística para contemplar eventuais aspirações pessoais ou partidárias. 
O cronograma da transição democrática precisa abarcar a fase da elaboração da legislação 
complementar, sob pena de desmobilização do esforço constituinte, truncando-se um processo que, 
para ter segurança e êxito, não pode sofrer a interceptação prematura de novas eleições gerais. 
Há que concluir uma tarefa primeiro. Como no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Vençamos, 
primeiro, o tempo da constituinte; depois dele e sob o regramento da nova Constituição, embasada 
na vontade popular, vivamos o momento culminante e definitivo da transição. 
Parecer:   
   Pretende o Autor suprimir os artigos 25,26,27,28 e 29 das Disposições Transitórias do Anteprojeto, 
que tratam do término de mandatos eletivos e convocação de eleições.  
As Disposições Transitórias foram plenamente justificadas no Relatório, razão por que pretendemos 
mantê-las.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO – III  
 
   
   EMENDA:00313 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se à seção IX, das disposições 
Transitórias o artigo 50 com a seguinte redação: 
Art. 50 - O mandato do atual Presidente da 
República será concluído no dia 15 de fevereiro 
de 1990, de conformidade com o disposto no artigo 
3o. do capítulo II, seção I. 
Justificativa: 
Com a fixação do mandato do Presidente da República em 5 anos, segundo o que preceitua o artigo 
5º deste capítulo, nada melhor do que nas Disposições Transitórias ficar determinada a data do 
término do mandato do atual Presidente da República, considerando, que este que foi eleito' para um 
mandato de 6 anos e que de acordo com as injunções políticas, resolveu abrir mão de um ano de seu 
mandato. Por· isso, já que a nossa tradição para eleição no Brasil, para escolha dos nossos 
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representantes ser 15 de novembro, e o artigo 3º determinar que a eleição do Presidente da 
República, ser 90 dias antes do término do mandato Presidencial, a data para a posse do novo, é 15 
de fevereiro do ano subsequente. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00508 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se nas Disposições Transitórias do 
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo o 
seguinte artigo. 
"Art. - As eleições para o sucessor do atual 
Presidente da República realizar-se-ão em 15 de 
novembro de 1989. 
Parágrafo único - O presidente eleito tomará 
posse no dia 15 de março de 1990." 
Justificativa: 
As eleições de 15 de novembro de 1989 são a homenagem maior ao centenário da República. A 
posse a 15 de março de 1990 decorre da necessidade de não ser reduzido o mandato presidencial. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00713 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 EXECUTIVO 
Substitua-se o inteiro teor das Disposições 
Transitórias, pelo seguinte: 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
Art. 1o. Noventa dias depois de promulgada 
esta Constituição, realizar-se-ão eleições à 
Presidência e à Vice-Presidência da República, e 
os eleitos tomarão posse quarenta e cinco dias 
após as eleições. 
§ 1o. O mandato dos eleitos na forma deste 
artigo terminará em 02 de janeiro de 1992. 
§ 2o. O atual Presidente da República é 
reelegível para as eleições previstas neste artigo. 
Art. 2o. Esta Constituição será submetida a 
plebiscito no dia das eleições previstas no artigo 
anterior, em seu todo e por temas escolhidos pela 
maioria absoluta da Assembléia Nacional 
Constituinte. 
Justificativa: 
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Já se constitui em um verdadeiro clamor nacional a realização de eleições diretas para superar a 
crise que o país atravessa. 
Depois de promulgada a Constituição, ficará mais difícil para a atual situação no Poder, governar com 
a Constituição comprometida com os ideais democráticos e destinada ao fortalecimento da cidadania 
do Legislativo. 
Prevê-se a possibilidade de o atual Presidente da República candidatar-se. O mandato do eleito até o 
início de 1992, com eleições Presidenciais em 1991, dando-se mandato razoável ao Presidente eleito 
e permitindo-se coincidência de eleições com a do Congresso Nacional oportunamente. 
Previu-se também, o Plebiscito para a legitimação maior da Constituição. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   EMENDA:00754 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se às Disposições Transitórias do 
anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo o 
seguinte artigo: 
"Art. - A eleição do próximo Presidente da 
República será realizada no dia 15 de novembro de 
1988, com a posse noventa dias depois, quando se 
encerra o mandato do atual titular do cargo". 
Justificativa: 
Além do permanente, a Constituição ora em elaboração deve cuidar também do transitório. E é 
fundamental estabelecer-se claramente a data da eleição do próximo Presidente da República pelo 
voto direto, secreto e universal. Essa resposta a Nação está esperando ansiosamente. 
Roosevelt dizia que se o voto dirime as divergências entre as pessoas. E nesse momento de 
divergências, a definição clara de caminhos não surgirá de conchavos, de favores e de barganhas. 
Não se abstrai a ética da política. Ai dos que o fizerem. Serão para sempre desacreditados. 
Política é esperança e clareza. Não é contrato de compra e venda. 
A Constituinte tem a obrigação de ser clara perante a Nação para preservar a esperança do povo. 
A Constituinte significa ruptura com a ordem constitucional anterior. Com a nova Constituição o Brasil 
começa vida nova. O Brasil vai ser passa passado a limpo. E a melhor profilaxia é o voto. 
Nenhum mandato eletivo deve ser longo. O ideal é o mandato de quatro anos. Deputados e 
vereadores terão mandato de quatro anos. Governadores e prefeitos terão mandato de quatro anos. 
Em nome de que princípio, de que valor e de que verdade defender-se um mandato superior a quatro 
anos? 
Não devemos, os constituintes, apequenar a nossa missão. Não estamos aqui para fazer uma 
Constituição para agradar ou desagradar fulano ou beltrano. Estamos aqui para fazer uma 
Constituição par o Brasil. 
Constituição não é casuísmo. Constituição é princípio, impessoal e permanente. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00772 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Às Disposições Transitórias: 
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"Art. 1o. O Presidente e o Vice-Presidente da 
República serão eleitos, simultaneamente, em todo 
o País, no dia 15 de novembro de 1988. 
§ 1o. Os eleitos tomarão posse em sessão do 
Congresso Nacional, prestando o respectivo 
compromisso no dia 15 de janeiro de 1989. 
§ 2o. Aplicar-se-ão, na eleição, os 
princípios estabelecidos nesta Constituição." 
Justificativa: 
Concluído o trabalho de conformar a Constituição, não há mais que se falar em distensão, abertura 
ou transição democrática. 
Estaremos completando, encerrando um ciclo histórico que dará lugar ao novo e, ai, sim, à Nova 
República. A promulgação da Constituição é o fim do processo de transição. E a eleição do 
Presidente pelo voto direto o começo do novo pacto social celebrado da única forma estável e 
duradoura conhecida pelos democratas. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00854 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela 
Subcomissão do Poder Executivo, na parte relativa 
às Disposições Transitórias, o seguinte art. 50 e 
seus parágrafos: 
"Art. 50. Ficam convocadas eleições para 
Presidente e Vice-Presidente da República para o 
dia 15 de novembro de 1988. 
§ 1o. As eleições a que se refere o caput 
deste artigo serão realizadas por voto direto e 
sufrágio universal de todos os cidadãos. 
§ 2o. A posse do Presidente e Vice-Presidente 
da República eleitos em 15 de novembro de 1988 
ocorrerá a 15 de fevereiro de 1989, quando se 
extinguirá o mandato do atual Presidente." 
Justificativa: 
A maioria do povo brasileiro concorda hoje que torna-se imprescindível a Nação encontrar-se com si 
mesma, e que isso só será possível através da legitimidade inerente a um Presidente da República 
eleito diretamente pelo povo. Não basta que o poder seja legal, é fundamental que seja legítimo, e o 
povo é a única fonte legítima do poder. Assim, as eleições diretas para Presidente e Vice-Presidente 
da República devem se realizar em 1988. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00867 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo: 
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"Art. O atual mandato do Presidente da 
República encerrar-se-á 180 (cento e oitenta) dias 
após promulgada a nova Constituição. 
Parágrafo único. Serão realizadas eleições 
para Presidente e Vice-Presidente da República, 
pelo voto direto e secreto, 60 (sessenta) dias 
antes do término do mandato a que se refere este 
artigo." 
Justificativa: 
A crise econômica, o drama social, a inação administrativa são fatos notórios. Em grande parte, têm 
como origem a dúvida e as especulações nascidas da indefinição decorrentes da falta de decisão no 
que se refere ao espaço de tempo destinado ao Presidente da República para cumprir sua alta 
missão de dirigir os destinos políticos e administrativos do País. Tal indefinição é, assim, uma clara 
ameaça aos trabalhos da Constituinte. E a forma de dirimi-la é a determinação do prazo do atual 
mandato do Presidente da República, o que é objeto desta sugestão. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   EMENDA:00977 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão do Poder 
Executivo, acrescentar a seguinte disposição, de 
caráter transitório: 
Art. - O mandato do atual Presidente da República é de cinco anos. 
Justificativa: 
Creio que a Constituinte deve fixar, de imediato, em Disposição Transitória, a duração do mandato do 
Presidente José Sarney. 
Entre aqueles que advogam períodos de 4, 5 ou 6 anos, entendo que a posição intermediária – cinco 
anos – é a mais prudente e que melhor atende à realidade política brasileira. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES - IV 
 
     
   EMENDA:00045 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 21: 
"Art. 21 Os mandatos dos governadores e dos 
vice-governadores dos Estados e dos Deputados 
Estaduais, eleitos em quinze de novembro de 1986, 
terminarão em trinta e um de dezembro de 1990." 
Justificativa: 
Visa a emenda assegurar o princípio da descoincidência de mandatos no plano estadual em relação 
aos mandatos no plano federal. 
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Parecer:   
   A Emenda do nobre Deputado Paulo Delgado a título de favorecer a descoincidência das futuras 
eleições propõe a redução de dois meses e meio dos mandatos dos Governadores e Vice-
Governadores eleitos em 1986. Somos pela coincidência das eleições por razões de ordem 
doutrinária política, melhor de talhadas no parecer ao Anteprojeto da Subcomissão de Sistema 
Eleitoral e Partidos Políticos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00046 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 22: 
"Art. 22 Até seis meses após a promulgação 
desta Constituição serão realizadas eleições para 
Presidente e Vice-Presidente da República e para 
Senadores e Deputados Federais. 
Parágrafo único. Os mandatos do atual 
Presidente da República, dos Senadores e dos 
Deputados Federais extinguem-se na data da posse 
dos eleitos, que deverá ocorrer sessenta dias após 
as eleições." 
Justificativa: 
As alterações na mordem constitucional brasileira devem marcar efetivamente o fim da transição do 
regime autoritário, o que só será possível com a realização de eleições que legitimem, através das 
urnas, os mandatos dos novos integrantes do Executivo e do Legislativo federal.  
Parecer:   
   O Nobre Deputado Paulo Delgado propõe, renovando, aliás, iniciativa já adotada na fase preliminar 
dos nossos trabalhos na Subcomissão, que se faça eleições para Presidente e Vice-Presidente da 
República e para Senadores e Deputados Federais "até seis meses após a promulgação desta 
Constituição". A Emenda contraria a realidade dentro da qual instalou-se e vem funcionando a 
Assembléia Nacional Constituinte. Esta exerce poder constituinte derivado, submetida, portanto, aos 
parâmetros da sua convocação feita através da Emenda Constitucional 26, portanto, vinculada à 
ordem constitucional vigente. 
A citada Emenda Constitucional, ao atribuir poderes constituintes aos Deputados e Senadores, 
também fixou-lhes mandato que vai além do período de elaboração da Nova Constituição. Não 
encontrando, portanto, amparo jurídico a redução agora pretendida desse mandato. Idêntico 
raciocínio aplica-se ao mandato de Presidente da República a quem, entretanto, não se pode negar a 
liberdade de abdicar de parte do seu mandato, não desejar exercê-lo na plenitude do tempo que lhe 
foi conferido 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00056 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se nas Disposições Transitórias do 
anteprojeto do Sistema Eleitoral e dos Partidos 
Políticos o seguinte parágrafo único do artigo 20: 
Art. 20............................... 
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Parágrafo único. Nas eleições municipais a 
se realizarem em 1988 é dispensada a exigência do 
decurso do prazo de reabilitação penal, como 
condição de elegibilidade do cidadão. 
Justificativa: 
As eleições municipais a se realizarem em 1988 serão o primeiro concurso público para mandato 
eletivo a se verificar sob a égide da nova Carta Magna brasileira, que virá implantar, em definitivo, o 
Estado de Direito. 
Destarte, com a submissão do Estado à lei e no retorno à plenitude democrática, parece-nos 
injustificável qualquer limitação ao exercício da cidadania passiva nas eleições de 1988. 
Propomos, portanto, para as eleições de 1988, a dispensa a qualquer exigência que vise a tolher o 
direito de elegibilidade do cidadão. 
Parecer:   
   Deseja o ilustre Senador Alfredo Campos incluir um parágrafo Único nas Disposições Transitórias, 
determinando que, para as eleições a se realizarem em 1988, fica dispensada a exigência do decurso 
de prazo da reabilitação penal, como condição de elegibilidade. Em que pesem os lúcidos 
argumentos do proponente, não podemos acolher a sugestão. Por considerar que estaríamos 
transformando réus de crimes comuns em mandatários do povo, o que é, no mínimo, insólito. 
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00072 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Suprime-se o artigo 22 do Anteprojeto da IV-a- 
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos. 
Justificativa: 
A norma contraria os arraigados princípios democráticos que formam o clima da nossa época. 
Parecer:   
   Se estamos optamos por manter a tradição da Constituição de 1946, de mandatos de cinco anos 
para Presidente da República e, também, o princípio da descoincidência das eleições presidenciais 
das demais, o mandato do atual Presidente da República deve encerrar-se no dia quinze de março de 
1990. 
Por assim entendermos, lamentamos não podermos acolher a Emenda do nobre deputado Siqueira 
Campos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00095 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Nas disposições transitórias o art. 22 é 
suprimido e os arts. 20 e 21 passam a ter a 
seguinte redação: 
Art. 20. Haverá eleição em 15 de novembro de 
1988, para Prefeitos, Vereadores Presidente da República; 
Parágrafo único. Os eleitos em 1988 terão 
excepcionalmente um mandato de sete anos; tomando 
posse no dia 1o. de janeiro de 1989. 
Art. 21. Haverá eleição no dia 15 de novembro 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 27  

 

de 1990, para Deputados Estaduais, Deputados 
Federais, Senador e Governador; 
Parágrafo primeiro. Os eleitos em 1990, terão 
mandato de cinco anos; tomando posse no dia 1o. de 
janeiro de 1991. 
Parágrafo segundo. A partir de 1995, haverá 
eleições gerais e realizar-se em 15 de novembro, 
com os eleitos possuindo mandato de cinco anos; e 
com posse sempre no 1o. dia do ano. 
Justificativa: 
Pelo presente projeto, buscamos definir ao mesmo tempo, a duração do mandato do Presidente 
Sarney e a coincidência das eleições no Brasil. 
Optamos pela eleição do Presidente, juntamente com a de Prefeitos e Vereadores, no ano de 1988, 
no mês de novembro. 
Várias razões impelem-nos a defender este ponto de vista. A maior delas, está no compromisso, que 
nós, do PMDB e da Aliança Democrática, fizemos em praças públicas. 
Precisamos honrar esses compromissos. Quando discutimos com o povo brasileiro, a necessidade, 
de recorrermos ao espúrio colégio eleitoral, para derrotarmos a ditadura, fizemos um compromisso, 
que o governo a ser conquistado, seria de transição e teria um mandato de 4 anos. 
Tancredo fez esse compromisso nas praças públicas e na sua 1ª entrevista coletiva, como presidente 
eleito do Brasil. 
É preciso honrar o compromisso do PMDB. Não devemos ignorar os compromissos de Tancredo. 
O povo nos cobra coerência. 
Causa espanto, que muitos parlamentares e até mesmo o Presidente Sarney, estejam preocupados, 
com a definição do mandato do atual presidente. 
Os bajuladores do poder, no esforço de agradar o Presidente defendem um mandato de seis anos. 
Querem dar um atestado de amnésia à Nação Brasileira. Querem negar compromissos que 
consideramos inarredáveis. 
A contribuição que o Presidente Sarney pode dar a esta questão, será a de, publicamente, ratificar o 
compromisso de campanha, marcando o seu governo, como de transição, para a consolidação da 
democracia. 
Desta forma, estará confirmando o compromisso que assumiu diante da Nação, juntamente com 
Tancredo Neves. 
Mas defendemos que o mandato seja tratado nas disposições transitórias. 
Os mesmos que nos cobram hoje, uma definição imediata do tamanho do mandato do Presidente, 
são aqueles que impediram a aprovação do único instrumento legal no Regimento Interno da 
Constituinte, que poderia definir sobre essa questão. 
Naquela ocasião, chegaram a insinuar que a soberania era golpe, nos poderes constituídos e hoje, 
querem burlar a norma que ajudaram a aprovar, para serem simpáticos, ao Presidente da República. 
Além da definição do mandato, o projeto ora apresentado, estabelece a excepcionalidade de sete 
anos de mandato, para os eleitos em novembro de 1988. 
Essa nos pareceu a forma mais viável de fazermos coincidir as eleições, a partir de 1995. 
A outra alternativa, que preferimos ignorar, seria a de apresentarmos proposta para um mandato 
tampão de dois anos, essa iniciativa seria simpática, e alguns governadores, mas poderia confundir 
governante e democracia, pois o Presidente eleito em outubro do ano que vem, levaria com ele ao 
Planalto, a esperança da maioria dos 130 milhões de brasileiros. Assumiria um País com dificuldades 
econômicas e, dois seriam insuficientes para a recuperação do Brasil e a aplicação das propostas 
defendidas em praça pública. Daí, ter restado como única alternativa, para a coincidência de 
mandatos, a excepcionalidade dos sete anos, adotando-se, a partir de 1995, mandatos de cinco 
anos, para todos os cargos eletivos. 
Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte Antero de Barros, do Estado de Mato Grosso, que se modifiquem os 
artigos 20 e 21 do Anteprojeto da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos, para que 
seja determinado o esgotamento do mandato do atual Presidente da República no mesmo instante 
em que ocorrer o termo do mandato dos atuais prefeitos municipais, isto é, no dia 1o de janeiro de 
1989 e que antes, em novembro de 1988 se realizem eleições presidenciais municipais. 
E para que no futuro tenhamos todas as eleições coincidindo numa mesma data e também para que 
seja modificada sua duração de todos os mandatos, o ilustre Constituinte propõe que os prefeitos e o 
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Presidente da República a serem eleitos em 1988 tenham mandato de sete anos e os Deputados 
Estaduais, Deputados Federais e Vereadores e Governadores a serem eleitos em 1990 tenham 
mandato de cinco anos. Com isso, a partir de 1995 haverá eleições gerais, a realizar-se em 15 de 
novembro, com os eleitos adquirindo mandatos de cinco anos, inclusive os Senadores e todos 
tomariam posse "sempre no 1o dia do ano". 
Para tudo isso que propõe o ilustre Constituinte faz uma longa justificativa. Diz, por exemplo, que ao 
propor a eleição do Presidente da República em 1988 "estamos honrando compromissos que nós do 
PMDB e a Aliança Democrática fizemos em praças públicas". 
Sem desejarmos uma discussão jurídica sobre o mandato do Presidente da República fixado na 
Constituição vigente, com base na qual foi convocada a Assembléia Nacional Constituinte, aspecto a 
que aludimos mais detidamente no parecer à Emenda do eminente Deputado Paulo Delgado 
gostaríamos de insistir nas conveniências políticas da separação da eleição presidencial de quaisquer 
outras. A coincidência dessas eleições não seria útil ao País na medida em que levaria fatalmente a 
uma municipalização do pleito para Presidente da República. A próxima eleição presidencial será a 
primeira a realizar-se pelo sufrágio direto e secreto em mais de vinte anos. É importante que ela se 
faça autonomamente para permitir a mais irrestrita discussão dos problemas nacionais, sejam os 
de natureza política, como, e principalmente, os de caráter econômico e social. É preciso favorecer a 
que a eleição do futuro Presidente da República se faça mediante uma opção nítida do eleitorado em 
torno de propostas doutrinárias, econômicas e sociais. Certamente que uma campanha presidencial 
realizada simultaneamente com a de Prefeito não permitiria essa discussão. A política municipal é 
muito forte. As posições ali são bastante radicalizadas. Os interesses muito localizados. As 
motivações vinculadas à problemática paroquial. De repente muitas decisões sobre a eleição do 
Presidente passariam a depender de questiúnculas, querelas e pendengas locais. 
Uma das maiores discussões que hoje se fazem no âmbito da Assembléia Nacional Constituinte, é 
quanto à duração do mandato Presidencial. É quase unânime o entendimento de que um mandato de 
seis anos é longo demais. E que um Mandato de quatro anos é pequeno demais para o cumprimento 
de um programa de governo, considerando-se que o primeiro ano será ocupado com a instalação do 
Governo; o último com a preparação da sucessão, restando apenas dois anos para a efetiva ação 
administrativa. 
Daí se estar firmando o consenso em torno do mandato de cinco anos. Sete anos de mandato para o 
futuro Presidente da República seria, "data vênia" do ilustre proponente, um absurdo. A opinião 
pública, que tanto reage ao de seis anos, por achá-lo demasiadamente longo, não aceitaria o de sete, 
jamais. 
A fórmula do nobre Deputado parece-nos muito complicada para atingir a coincidência com a qual, 
aliás, concordamos, desde que restrita às eleições Municipais e Estaduais, para Prefeito, 
Governador, Deputados, Senadores e Vereadores. A proposta conclui com mandato de cinco anos 
para os executivos e legislativos, inclusive para os Senadores, o que contraria frontalmente a nossa 
tradição nesse campo. 
Podemos chegar à coincidência parcial, que é a que convém atribuindo aos Prefeitos a serem eleitos 
em 1988 um mandato de dois anos, permitida a estes, e excepcionalmente, a reeleição. Assim, em 
1990 teríamos eleições para Governador, Prefeitos, Senadores, Vereadores e Deputados. 
Pelas razões aqui expostas, opinamos pela rejeição da Emenda. Aproveitando algumas outras 
Emendas e incorporando idéias do relator, estamos propondo redações diferentes aos 
art. 5o., 6o., 7o., 20, 21, e 22 do Anteprojeto, o que se poderá verificar no Substitutivo que 
acompanha parecer final sobre o Anteprojeto e as Emendas. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00097 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão do Sistema 
Eleitoral e dos Partidos Políticos, substituam-se 
os artigos constantes das Disposições Transitórias 
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pelo seguinte: 
Art. 20. A 15 de novembro de 1988, realizar-se-ão  
eleições gerais, em todo País, inclusive no 
distrito Federal, para todos os níveis, permitida, 
sem desincompatibilização, a reeleição do 
Presidente da República e dos governadores dos 
Estados, com a posse dos eleitos a 31 de janeiro 
do ano seguinte. 
Justificativa: 
Deputados e Senadores foram eleitos para funcionar como Constituintes e, no desencargo dessa 
missão, poderia dispor sobre a continuidade de seu mandato, após a elaboração da Carta Magna. 
Não é tranquila, no entanto, a tese de que estão, como se pretende, investidos nessas funções com a 
duração prevista na Constituição em vigor, que está justamente sendo substituída por nova ordem. 
Não há direito adquirido contra disposição constitucional, segundo doutrinam os melhores autores. 
A submissão ao veredito popular, no ano seguinte à elaboração e promulgação da Constituição, 
torna-se questão de irrepreensível moralidade política, na busca de confirmação, pelo povo, do 
cumprimento da missão recebida, segundo as legítimas aspirações dos eleitores. 
Tal medida caracterizaria verdadeiro referendo à Carta que redigiram, melhor que um plebiscito para 
lhe dar legitimidade, à vista das dificuldades técnicas para conduzir o processo de ausculta popular. 
Acresce considerar que está em debate a duração do mandato presidencial, assim naturalmente 
fixado em quatro anos, dentro de sua condição de transitoriedade para conduzir o País aos rumos da 
democracia. 
Pelas mesmas razões, seria injustificável não promover a eleição de Governadores, escolhidos pelo 
sistema direto, é verdade, mas para governar segundo uma ordem que será revista, com substancial 
alteração das condições que ditaram a sua eleição. 
É axiomático que a Nação, ao emergir das brumas do regime de exceção, pretenda uma renovação 
em todos os sentidos, desde uma nova Constituição até a escolha dos que vão exercer os poderes 
nela previstos, que, por impedimento ético e para prevenir a ocorrência de casuísmos na sua 
elaboração, não deveriam, em princípio, ser os mesmos que ditaram as regras a serem seguidas ou 
influíram politicamente nas usa adoção; salvo a hipótese de serem reconduzidos pelo voto popular. 
Só assim se integra o quadro de mudanças desejadas, para que o País retorne aos trilhos que o 
conduzirão ao encontro de seus filhos. 
Parecer:   
   Propõe o nobre Constituinte João Natal que, no dia 15 de novembro de 1988, se realizem no País 
eleições gerais para Presidente da República, Governador de Estado, Prefeito, Senador, Deputado 
Federal, Deputado Estadual e Vereador. A proposta é justificada como tendo os Deputados e 
Senadores "sido eleitos para funcionar como constituintes e, no desencargo dessa missão poderiam 
dispor sobre a continuidade de seus mandatos após a elaboração da Carta Magna". 
Em que pese a respeitável justificativa, permitimo-nos discordar de S.Exa. A Emenda Constitucional 
N 26 - a que convocou a Assembléia Constituinte, dispôs o seguinte, em seu Art. 1o: 
Art. 1o. - Os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão, 
unicameralmente, em Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1 de fevereiro de 
1987, na sede do Congresso Nacional". 
O entendimento é o de que os integrantes da Assembléia, antes de Constituintes são Deputados e 
Senadores. Em verdade, eles estão exercendo as duas funções concomitantemente. A Câmara dos 
Deputados e Senado Federal estão se reunindo, embora com calendário de sessões restrita. A 
Assembléia Nacional Constituinte desenvolve seus trabalhos convivendo com uma Constituição 
vigorante, na qual está a disciplina do funcionamento do Poder Legislativo - Câmara e Senado - e 
fixada a duração dos mandatos dos Deputados e Senadores. Estes, encerrados os trabalhos da 
Constituinte, continuarão no exercício, já então exclusivo, de seus mandatos parlamentares. 
Quanto aos demais aspectos da Emenda proposta pelo nobre Deputado Constituinte João Natal, 
discordamos do que sugere em relação ao mandato do atual Presidente da República e dos 
Senadores, assunto já tratado em outras proposições, igualmente, sob nosso exame. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00167 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Supressiva 
Modifique-se a redação do art. 7o. do 
anteprojeto da Subcomissão do Sistema Eleitoral e 
Partidos Políticos, para a seguinte, e suprima-se 
o art. 22 do mesmo: 
"Art. 7o. O mandato do Presidente e do Vice- 
Presidente da República é de cinco anos, enquanto 
que o Governador e Vice-Governador e do Prefeito e 
Vice-Prefeito é de quatro anos". 
Suprima-se o art. 22. 
Justificativa: 
Não posso conceber que nós constituintes pretendemos tumultuar os trabalhos de elaboração 
constitucional com a deflagração da campanha para a eleição do Presidente da República, seja 
imediatamente ou em 1988 como pretende o eminente relator. Esse tumulto nos trabalhos 
constitucionais será inevitável se viermos adotar o mandato de quatro anos para o Presidente da 
República. E esse tumulto será ainda maior se o mandato do atual Presidente terminar em 31 de 
dezembro de 1987, como pretende, de igual modo o relator, já que, nesse caso, a eleição para 
Presidente da República teria que ser realizada, como é óbvio, ainda no corrente ano. 
Defendo o mandato de cinco anos, de um lado, para não ser deflagrada a campanha presidencial, 
que teria profundas repercussões negativas nos trabalhos de elaboração da nova Constituição 
Brasileira e, nesse particular, estariam também tumultuados os trabalhos constitucionais em todas as 
unidades da Federação com a campanha presidencial. 
Por razões é que apresento a presente emenda, visando fixar o mandato do atual e dos futuros 
Presidentes da República em CINCO ANOS. 
Parecer:   
   O Autor propõe seja de cinco anos o mandato do Presidente e do Vice-Presidente da República e 
de quatro anos o de Governador, Vice-Governador, Prefeito e Vice-Prefeito. 
Concordamos plenamente com a justificação quando salienta "não poder conceber que nós 
constituintes pretendamos tumultuar os trabalhos de elaboração constitucional com a 
deflagração da campanha para eleição do Presidente da República seja imediatamente ou em 1988, 
como pretende o eminente relator". 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00179 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 22 do anteprojeto da Sub-Comissão do 
Sistema Eleitoral e Partidos Políticos passa a ter 
a seguinte redação: 
"Serão realizadas eleições diretas para 
Presidente da República, cento e vinte dias após a 
promulgação desta Constituição". 
Justificativa: 
Promulgada a nova Constituição é necessário que se realize eleições diretas para Presidente da 
República no prazo mais curso possível, com o objetivo de legitimar o poder político no país e 
adequá-lo às novas normas constitucionais. Esse é o desejo da maioria do povo brasileiro. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda convocar eleições diretas para Presidente da República, cento e vinte dias 
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após a promulgação da Constituição. 
Somos contrários ao pretendido pelas razões expendidas no parecer à Emenda n.260-1, de autoria 
do Constituinte Wilson Sousa. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00223 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 20 do anteprojeto a seguinte redação: 
............................................ 
Art. 21. O mandato do atual Presidente da 
República, os mandatos dos Senadores eleitos em 
quinze de novembro de 1982 e dos Deputados 
Federais eleitos em quinze de novembro de 1986, 
terminarão em 31 de dezembro de 1989. 
............................................ 
Justificativa: 
Afirma-se à boca pequenina, alto e bom som, que o governo atual, do Presidente da República e da 
atual legislatura, é um governo de transição. Como tal é preciso que se acomodem as coincidências 
das eleições necessárias a um bom governo. Todos sentem e muitos pregam a n~ necessidade da 
coincidência dos mandatos dos chefes executivos com suas respectivas Casas legislativas. Todos 
devem emergir de uma só campanha eleitoral, que unirá os candidatos em torno de um só plano de 
governo. Muitas crises advieram de eleições incoincidentes. 
Só há duas maneiras de se conseguir isto: Ou reduzir o mandato dos Senadores e Deputados em um 
ano, ou respeitar o mandato do Presidente Sarney, que é, como ele afirmou de seis anos. Proponho 
que se reestude a matéria, pois, a coincidência dessas eleições é fundamental e mesmo necessária, 
para a harmonia dos governos futuros, e estamos fazendo uma Constituição para o futuro. Daqui para 
frente estabeleceremos eleições coincidentes ou incoincldentes. É muito séria e grave a tomada de 
posição. 
Parecer:   
   Prevê a emenda o término dos mandatos do atual Presidente da República, dos Senadores eleitos 
em 1982 e dos Deputados Federais eleitos em 1986, em 31 de dezembro de 1989. 
Firmamos posição no sentido de que o mandato do Presidente atual, de cinco anos, deve encerrar-se 
a 15 de março de 1990. O dos Senadores eleitos em 1982 não poderão ser alterados sem que se 
saiba o dia em que se instale a 49a. Legislatura, em 1991. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00231 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 22 a seguinte redação. 
.................................................. 
Art. 22 - O mandato dos Governadores e vice- 
governadores e dos Deputados estaduais, eleitos em 
quinze de novembro de 1986, terminarão em trinta e 
um de dezembro de 1990. 
.................................................. 
Justificativa: 
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É redação para se adaptar esta regra à estabelecida na proposta de emenda aos art. 21 e 22 do 
anteprojeto. 
Parecer:   
   A fixação dos mandatos dos Deputados não pode ser feita sem que permita sua compatibilização 
com a data a ser estabelecida pela Comissão dos Poderes para a instalação dos Legislativos. O que 
podemos é fixar a duração desses mandatos. A opção do relator e pelo mandato de quatro anos para 
Deputados e de oito anos para os Senadores. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00247 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - O art. 22 do anteprojeto da subcomissão do 
Sistema Eleitoral e Partidos Políticos deve ter a 
seguinte redação: 
Art. 22 - Ficam convocadas eleições gerais 
para os cargos eletivos federais a se realizarem 
no prazo de 120 dias da promulgação da presente 
Constituição, bem como, eleições gerais nos 
Estados para 120 dias após a promulgação das 
respectivas constituições ou das emendas que as 
venham adaptar a presente constituição. 
Justificativa: 
A Constituição a par de declarar os direitos e garantias individuais e coletivos, bem como estabelecer 
os princípios e normas de regência da organização social e econômica de um povo, é acima de tudo, 
o diploma organizacional e fundacional do Estado e organizador da sociedade política. 
Os atuais cargos de representação política foram preenchidos na vigência da ordem, e da 
constituição revogada, e como estabelecer-se-á com a nova constituição novo ordenamento do 
Estado é necessário que a representação política e o exercício do poder político se adequem a nova 
realidade, sob pena de o passado continuar governando e limitando o futuro. 
Parecer:   
   O Autor propõe eleições gerais a se realizarem cento e vinte dias após a promulgação da nova 
Constituição. Pelas razões já expostas em diversos outros pareceres a Emendas correlatas, somos 
pela rejeição. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00253 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão do sistema 
Eleitoral e dos Direitos Políticos. (IV-A): 
Inclua-se como Disposição Constitucional Transitória: 
"Art. - No dia 15 de novembro de 1988, 
realizar-se-ão eleições para Presidente da 
República, Senadores, Deputados Federais, 
Titulares do Poder Executivo dos Estados, 
Deputados Estaduais, Titulares do Poder Executivo 
dos Municípios e Vereadores, obedecidas as 
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seguintes normas: 
a) a posse dos eleitos será no dia 15 de 
janeiro de 1989 para os titulares do Poder 
Legislativo e no dia 1o. de fevereiro de 1989 para 
os titulares do Poder Executivo; 
b) o sistema de governo instituído nesta 
Constituição entre em vigor na data da posse dos 
eleitos para os cargos do Poder Executivo, 
referida na alínea anterior; 
c) nas eleições a que se refere este artigo é 
permitida a reeleição, para os cargos do Poder 
Executivo, desde que cumprido o prazo de 
desincompatibilização de trinta dias e respeitadas 
as demais condições de elegibilidade previstas na 
Constituição de 1969; 
d) as eleições a que se refere este artigo 
processar-se-ão de acordo com a legislação 
eleitoral em vigor na data da promulgação desta 
constituição. 
Art. - As atuais Assembléias Legislativas, 
com poderes constituintes, elaborarão em dois 
turnos de discussão e votação e pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros, no prazo de 
cento e cinquenta dias de promulgação desta 
Constituição, as Constituições de seus respectivos 
Estados." 
Justificativa: 
A emenda tem como principal objetivo estabelecer fórmula capaz para se encerrar o período de 
transição. 
Digo fórmula porque a proposta, determinando a realização de eleições gerais, afasta quaisquer 
medidas discriminatórias, atribuindo assim, autoridade moral à Assembleia Nacional Constituinte para 
alterar a duração dos mandatos fixados pela Constituição em vigor. 
Na raiz da crise política brasileira está o problema do mandato presidencial. Resolvê-la, sem a 
coragem de encarar as questões correlatas, será promover o agravamento do quadro político-
institucional. 
Não há, pois, outro caminho, senão a adoção da proposta. 
Parecer:   
   A emenda é de autoria do nobre senhor constituinte Konder Reis, do Estado de Santa Catarina. 
Propõe eleições presidenciais em novembro de 1988 gerais - Presidente da República, 
Governadores, Prefeitos, Deputados, Senadores e Vereadores "no dia 15 de novembro de 1988", 
com posse dos eleitos no dia 15 de janeiro de 1989 para os de cargos executivos função legislativas 
e 1 de fevereiro para os de cargos executivos. Permite a reeleição para os cargos do Poder 
Executivo, "desde que cumprido o prazo de desincompatibilização de trinta dias". 
Estabelece, por último, normas para que as Assembléias Legislativas dos Estados, investidas de 
poderes constituintes. 
Quanto à primeira parte da Emenda já nos pronunciamos em pareceres a emendas semelhantes. 
Somos de entendimento contrário no que se relaciona aos mandatos não encontrando razões 
jurídicas, nem políticas, para que sejam zerados todos os atuais mandatos ao fim da elaboração da 
nova Constituição. 
Da emenda acolhemos a proposta final, colocando o dispositivo referente à reunião das Assembléias 
Legislativas em Assembléia Constituinte como das sugestões desta Comissão à Comissão Específica 
de Sistematização. 
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00260 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprimir os arts. 21 e 22 do anteprojeto da 
Subcomissão do Sistema Eleitoral e partidos políticos; 
O art. 20 do anteprojeto da referida 
subcomissão para a ter a seguinte redação: 
Art. 2o. Ficam convocadas eleições gerais 
para os cargos eletivos federais a se realizarem 
no prazo de 120 dias da promulgação da presente 
Constituição, bem como, eleições gerais nos 
Estados para 120 dias após a promulgação das 
respectivas constituições ou das emendas que as 
venham adaptar a presente constituição. 
Justificativa: 
A Constituição a par de declarar os direitos e garantias individuais e coletivos, bem como estabelecer 
os princípios e normas de regência da organização social e econômica de um povo, é acima de tudo, 
o diploma organizacional e fundacional do Estado e organizador da sociedade política. 
Os atuais cargos de representação política foram preenchidos na vigência da ordem, e da 
constituição revogada, e como estabelecer-se-á com a nova constituição novo ordenamento do 
Estado é necessário que a representação política e o exercício do poder político se adequem a nova 
realidade, sob pena de o passado continuar governando e limitando o futuro. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte a convocação de eleições para os cargos eletivos federais e de 
eleições gerais nos Estados, no prazo de 120 dias após a promulgação das Constituições Federal e 
Estaduais. 
Fundamenta-se o Autor na presunção de que os atuais cargos de representação política, por terem 
sido preenchidos na vigência das constituições revogadas, perdem a legitimidade. 
face à nova ordem jurídica instituída no País e nos Estados. 
Não é esse nosso entendimento. A Assembléia Nacional Constituinte desenvolve seus trabalhos 
convivendo com a Constituição vigorante, na qual está disciplinado o funcionamento do Poder 
Legislativo e fixada a duração dos mandatos parlamentares. 
Terminados os trabalhos da Constituinte, Senadores Deputados Federais e Estaduais, continuarão no 
exercício, já então exclusivo, de seus mandatos Legislativos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00274 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja suprimido o artigo 22. 
Justificativa: 
O artigo 7º do anteprojeto fixa em 04 (quatro) anos o mandato dos presidentes, devendo o mesmo 
critério prevalecer para o atual presidente. 
Se o objetivo consiste na descoincidência dos mandatos, é possível ajustar outra data para os 
mandatos dos prefeitos e vereadores, antecipando a eleição, visto que os atuais, a exceção das 
capitais, são detentores de mandatos de 06 (seis) anos, podendo ser reduzidos. 
Assim, teríamos as eleições para prefeitos e vereadores, logo após a promulgação da constituição 
(120 dias). 
Parecer:   
   Pretende o Autor suprimir o artigo vinte e dois, que prevê o término do mandato do atual Presidente 
da República, em 31 de dezembro de 1989. 
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Defendemos o mandato de cinco anos, que deverá terminar em 15 de março de 1990. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00315 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ FREIRE (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se, ao artigo 22 do Anteprojeto aprovado 
pela Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos 
Políticos, a seguinte redação: 
"Art. 22 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 15 de março de 1990". 
Justificativa: 
O atual Presidente da República tomou posse, em 15 de março de 1985, na vigência do parágrafo 3º 
do artigo 75 da atual Constituição, que prevê um mandato presidencial de seis anos. Mas, em sua 
soberania e tendo em vista os compromissos assumidos, a Assembléia Nacional Constituinte pode 
fixar o mandato presidencial em cinco anos. Para que o mandato em curso observe essa anova 
duração, há necessidade de que termine em 15 de março de 1990. 
Parecer:   
   Pretende o Autor que o mandato do atual Presidente da República termine em 15 de março de 
1990. 
Concordamos plenamente com o pretendido. 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00348 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   O Art. 20 passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 20. Os mandatos dos atuais prefeitos, 
vice-prefeitos, vereadores, eleitos em quinze de 
novembro de 1982 e 1985, terminarão em trinta e um 
de dezembro de 1988. 
Justificativa: 
Após o coroamento da fase de transição, com a Assembléia Nacional Constituinte, com uma nova 
ordem econômica, política, social e cultural, só nos resta a eleição para nova fase. 
E, para não atrapalhar os históricos trabalhos constituintes, proponho eleições em novembro de 1988. 
Parecer:   
   A Emenda altera a redação do art. 20 do Anteprojeto, nele incluindo os eleitos em 1985. 
Não acolhemos a sugestão porque não achamos justo que Prefeitos, Vice-Prefeito e Vereadores, 
eleitos em 1985, tenham, apenas, dois anos de mandato. 
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00349 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
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Texto:   
   O Art. 22 passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 22. O mandato do atual Presidente da 
República terminará em trinta e um de dezembro de 1988. 
Justificativa: 
Após o coroamento da fase de transição, com a Assembléia Nacional Constituinte, com uma nova 
ordem econômica, política, social e cultural, só nos resta a eleição para nova fase. 
E, para não atrapalhar os históricos trabalhos constituintes, proponho eleições em novembro de 1988. 
Parecer:   
   Pretende o Autor fixar a data 31 dezembro 1988 para o término do mandato do atual Presidente da 
República. 
Firmamos posição no sentido de que o seu mandato, de cinco anos, deve encerrar-se em 15 de 
março de 1990. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00394 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Anteprojeto da Subcomissão IV-a 
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação: 
"Art. 22 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 31 de dezembro de 1988." 
Justificativa: 
Dentre as várias sugestões para a duração do mandato do atual Presidente da República, parece-nos 
ser a de quatro anos a mais conveniente e a mais compatível com um dos princípios que orientam e 
norteiam os regimes democráticos. 
Parecer:   
   Pretende o autor fixar a data de 31 de dezembro de 1988para o término do mandato do atual 
Presidente da República. 
Firmamos posição no sentido de que o seu mandato, de cinco anos, deve encerrar-se em 15 de 
março de 1990. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00395 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão do 
Sistema Eleitoral e Partidos Políticos, o seguinte 
dispositivo: 
"Art.... Serão de quatro anos corridos os 
mandatos dos Governadores Estaduais, Deputados 
Federais, Senadores, Deputados Estaduais, 
Prefeitos e Vereadores, e deverão coincidir em 
data de eleição e termo." 
Justificativa: 
Com exceção do Presidente da República, cuja eleição certamente mobilizará todos os setores da 
sociedade, é imperativo que os demais cargos executivos e legislativos tenham coincidência de data 
de eleição e termo, para se evitar despesas desnecessárias e constantes mobilizações populares. 
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Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte uniformizar os mandatos de Governadores, Deputados Federais e 
Estaduais, Prefeitos, Vereadores e Senadores, assinalando, ainda, que deverão coincidir as datas de 
eleição e de termo dos mesmos. No tocante ao mandato de Senadores, devemos mantê-los nos 
tradicionais 8 anos, pelas razões exaustivamente expostas em parecer dado a uma emenda do nobre 
Deputado Paulo Delgado. Quanto à coincidência de data da eleição e de termo, contraria em parte a 
sistemática constante de nosso Substitutivo. 
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00419 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O artigo 22, do Relatório Final da 
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos 
Políticos, passará a ter a seguinte redação: 
Art. - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 31 de dezembro de 1988. 
Justificativa: 
O mandato de quatro anos coaduna-se melhor com o sistema Federativo e possibilita a eventual 
coincidência de mandatos, o que torna-se difícil com o mandato de 5 anos.  
Parecer:   
   Pretende o Autor fixar a data de 31 de dezembro de 1988 para o término do mandato do atual 
Presidente da República. 
Firmamos posição no sentido de que o seu mandato, de cinco anos, deve encerrar-se em março de 
1987. 
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00429 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber: 
Art. Os membros do Poder Executivo - 
Presidente, Governadores e Prefeitos, serão 
eleitos por sufrágio universal, direto e secreto, 
noventa dias antes do termo dos respectivos 
mandatos, por maioria absoluta de votos, para um 
mandato de quatro anos, assegurado o direito à 
reeleição, para um único período consecutivo. 
§ 1o. - Não alcançando a maioria absoluta, 
renovar-se-á, até trinta dias depois, a eleição 
direta, à qual somente poderão concorrer os dois 
candidatos mais votados, considerando-se eleito o 
que obtiver a maioria dos votos, excluídos os 
votos em branco e os nulos. 
Incluir nas Disposições Transitórias: 
Art. Afim de assegurar a coincidência dos 
mandatos eletivos, serão realizadas eleições em 15 
de novembro de 1988, para eleger ou reeleger o 
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Presidente da República, Governadores de novos 
Estados, Prefeitos e membros dos diversos níveis 
do Poder Legislativo, cujos mandatos terminarão 
coincidentemente, com os dos atuais detentores de 
mandatos populares, eleitos nas eleições de 15 de 
novembro de 1986. 
Justificativa: 
Esta proposição Constitucional/objetiva alcançar a coincidência de todos os mandatos eletivos, 
assegurando-se a realização de eleições gerais, quadrienais, com a consequentemente economia de 
recursos, e de tempo. A administração pública ficará poupada dos constantes envolvimentos com a 
dinâmica dos períodos eleitorais, e todo um elenco de tensões, atritos, abusos de poder econômico e 
de autoridade, sacrifícios de orçamentos e imobilização da atividade administrativa. 
Por outro lado, os mandatos iguais, coincidentes e quadrienais, estão em perfeita sintonia com a 
melhor tradição republicana brasileira. A admissão da reeleição por mais um quadriênio, para os 
membros do Executivo, nos diferentes níveis da Federação, constitui procedimento constitucional do 
sistema norte americano, inspiração e modelo dos fundadores da República Brasileira. 
Parecer:   
   Os nobres Deputados Otomar Pinto e Marluce Pinto propõem a inclusão de dois artigos e um 
parágrafo. No primeiro, cogitam de estabelecer um mandato de 4 anos para o Chefe do 
Executivo, permitindo a reeleição por um período. 
No parágrafo, preveem a realização de novo pleito, quando o candidato não alcançar a maioria 
absoluta. Finalmente nas disposições transitórias propõem um preceito determinando 
eleições em 1988 de todos os mandatos eletivos, com a finalidade de promover uma coincidência 
geral. Discordamos da proposta, em que pese, seus nobres altruísticos princípios porque no nosso 
Substitutivo defendemos um mandato de 5 anos para o Presidente da República, sem a possibilidade 
de reeleição, por entendermos que no Brasil não há clima para este instituto. 
Quanto à convocação de eleições gerais julgamos que feriria o direito adquirido dos atuais 
representantes do povo, legitimamente eleitos por um período de 4 anos. Vale assinalar que a 
mesma Constituição que deu origem a atual Assembléia Nacional Constituinte, assegura sem 
qualquer contestação os mandatos dos Senadores, Deputados e do Presidente da República, eleitos 
sob sua égide. 
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00444 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   No Anteprojeto da Subcomissão do Sistema 
Eleitoral e Partidos Políticos, substitua-se, no 
art. 20 - Disposições Transitórias, a data final 
de trinta e um de dezembro de 1988 por trinta e um 
de dezembro de 1989. 
Justificativa: 
É preciso prorrogar, por um ano, o mandato dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 
de novembro de 1982. É que o Brasil não aguenta ter eleições em três anos seguidos. Em 88 
teríamos a de nível municipal, em 89 a de Presidente da República (supondo-se um mandato de 5 
anos de duração) e entre 1990 para a Câmara e Senado. 
Devemos evitar esse tumulto no calendário eleitoral, que poderia servir de motivo de intranquilidade 
para avida política do País. 
Parecer:   
   A Emenda visa a alterar, de 1988 para 1989, a data prevista no Anteprojeto para o término dos 
mandatos dos Prefeitos eleitos em 1982. 
Achamos justa a postulação e, para evitar hiatos de poder, incluímo-la em nosso Substitutivo, com 
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ligeira diferença de redação. 
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00453 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se aos artigos 21 e 22 das disposições 
transitórias, a seguinte redação: 
Art. 21 - Os mandatos dos Senadores eleitos 
em 15 de novembro de 1982, os Deputados Federais e 
Estaduais eleitos em 15 de novembro de 1986 
terminarão em 31 de dezembro de 1990. 
Art. 22 - O mandato do atual Presidente da 
República e dos seus Governadores e vice- 
Governadores termina em 15 de fevereiro de 1990, 
quando ocorrerá a posse dos eleitos. 
Justificativa: 
Aos atuais mandatos que serão exercidos até o 
seu último dia, como consta nos diplomas de cada 
parlamentar, Governadores e vice-Governadores, só 
existe uma exceção que é o mandato, que por lei 
terminaria a 15 de março de 1991. Afora este caso 
que sofrerá interrupção de um ano, coincidindo com 
a conclusão dos demais mandatos, não houve 
perspectiva de mudança. 
Parecer:   
   Cogita a proposta de alterar os artigos 21 e 22 do Anteprojeto, retirando os Governadores e Vice-
Governadores do art. 21, passando-os para o art. 22 e prorrogando, também, a data ali prevista, de 
dezembro de 1989 para fevereiro de 1990, para termo desses mandatos. 
A proposta, não obstante seus elevados propósitos, não se afeiçoa à sistemática implantada em 
nosso Substitutivo, implicando a aceitação da Emenda em quebra da homogeneidade deste. 
Parecer contrário. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO – III  
 
   
   EMENDA:00004 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 115 do Capítulo VI das 
disposições transitórias da seção II, do 
executivo, a seguinte redação: 
Art. 115 - A eleição de que trata o art. 33 
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desta Constituição, realizar-se-á em 15 de 
novembro de 1989. 
Justificativa: 
Sr. Presidente desta insigne Comissão, a presente emenda objetiva-se tão somente a corrigir uma 
injustiça, data vênia praticada pelo sábio Relator que, incluindo os atuais Governadores, os 
Senadores, os Deputados Federais e Estaduais, Prefeitos e Vereadores, preservando seus mandatos 
em vigor, com término marcado para 1991 e 1995. Entretanto, violenta discriminatoriamente o 
mandato do atual Presidente da República, que segundo a Const1tuição em vigor lhe garante seis (6) 
anos, conforme o artigo 75, parágrafo 3º da atual Constituição. O que é de se estranhar é que os 
direitos preservados para os demais mandatos estão contidos na emenda nº 8, de 14/04/1977; isto é, 
na mesma emenda constitucional nº 8 onde se encontra o atual mandato do Presidente da República, 
sendo que estranhamente os primeiros foram preservados e o do presidente lhe foi negado. 
Considerando mais, que o Presidente abriu mão de um ano, ficando reduzido apenas a cinco. 
Parecer:   
   Rejeitada. Não se coaduna com a filosofia do substitutivo. 
   
   EMENDA:00010 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 PARECER DO RELATOR 
- Substitua-se o inteiro teor da Seção II das 
Disposições Transitórias pelo seguinte: 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
Art. 111 - Noventa dias depois de promulgada 
esta Constituição, realizar-se-ão eleições à 
Presidência e a Vice-Presidência da República, e 
os eleitos tomarão posse quarenta e cinco dias 
após as eleições. 
Art. 112 - O mandato dos eleitos na forma 
deste artigo terminará 2 de janeiro de 1992. 
Art. 113 - O atual Presidente da República é 
reelegível para as eleições previstas neste 
artigo. 
Art. 114 - Esta Constituição será submetida a 
plebiscito no dia das eleições previstas no artigo 
anterior, em seu todo e por temas escolhidos pela 
maioria absoluta da Assembléia Nacional 
Constituinte. 
Justificativa: 
Já se constitui em um verdadeiro clamor nacional a realização de eleições diretas para superar a 
crise que o país atravessa. 
Depois de promulgada a Constituição, ficará mais difícil para a atual situação no Poder, governar com 
a Constituição comprometida com os ideais democráticos e destinada ao fortalecimento da cidadania 
do Legislativo. 
Prevê-se a possibilidade de o atual Presidente da República candidatar-se. O mandato do eleito até o 
início de 1992, com eleições Presidenciais em 1991, dando-se mandato razoável ao Presidente eleito 
e permitindo-se coincidência de eleições com a do Congresso Nacional oportunamente. 
Previu-se também, o Plebiscito para a legitimação maior da Constituição. 
Parecer:   
   Rejeitada. Não se coaduna com a filosofia do substitutivo. 
   
   EMENDA:00083 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 115 e seu Parágrafo 
Único, do Substitutivo da Comissão da Organização 
dos Poderes e Sistemas de Governo: 
"Art. 115 - As eleições de que trata o Artigo 
33 desta Constituição, realizar-se-ão cento e 
vinte dias depois de promulgada esta Constituição. 
Parágrafo único. O Congresso Nacional, dentro 
de 30 (trinta) dias da promulgação desta 
Constituição, aprovará lei destinada a estabelecer 
as normas gerais e especiais para a eleição de que 
trata este artigo". 
Justificativa: 
Ao reapresentarmos nossa idéia de eleição para Presidente da República cento e vinte dias depois 
de promulgada a nova Constituição Brasileira em face de não ter sido aceita pelo ilustre Relator da 
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, fazemos a constatação de um fato 
que há alguns meses atrás muitos dos Senhores Constituintes não aceitavam a de que, 
inquestionavelmente o Governo que assumiu o poder em 1985 é de transição; e, como tal, terá 
cumprido plenamente sua tarefa, ao ser promulgada a nova Constituição. Ainda mais, a classe 
política vem se convencendo, mesmo dentre aqueles que defendiam o mandato de seis anos, de que 
ê inevitável a realização de eleição presidencial em 1988, admitindo-a a 15 de novembro. A posição 
que defendemos desde o início dos trabalhos da Constituinte e que parecia heresia para alguns - 
decidir sobre o mandato presidencial em curso no âmbito da Const1tuinte - passa a ser defendida 
pela grande maioria dos Senhores Constituintes. 
Assim, a se admitir a realização de eleição presidencial no próximo ano, acreditamos que a nossa 
sugestão não encontra nenhum impedimento para seu acolhimento, seja do ponto de vista jurídico, 
sob o prisma ético e mesmo lógico. 
A nova Constituição, passará a ser o divisor de águas entre o Brasil do arbítrio, do passado e o Brasil 
novo, pujante, soberano, da democracia plena e da esperança. 
necessário se faz, portanto, que, no prazo mais curto possível, se promova a eleição pelo voto direto 
e secreto de um novo Presidente para o nosso País. 
Parecer:   
   Rejeitada. Antecipa o processo de eleição, não observando o calendário estabelecido pelo Artigo 
115 e o seu parágrafo único. 
   
   EMENDA:00188 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se, ao artigo 115 das Disposições 
Transitórias, a seguinte redação: 
"Art. 115 - A eleição de que trata o artigo 
33 desta Constituição realizar-se-á em 15 de 
novembro de 1989." 
Justificativa: 
A justificação à presente emenda funda-se nas mesmas razões expostas à emenda que visa alterar a 
redação do artigo 31. 
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Parecer:   
   Rejeitada. Contrária à filosofia do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00290 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 do Substitutivo do Sr. Relator: 
"Art. ... - A primeira eleição de que trata o 
art. 34 realizar-se-á no dia 15 de novembro de 1989." 
Justificativa: 
Entendo que a mesma Emenda à Constituição vigente, que dá fundamento à Assembléia Nacional 
Constituinte, já fixou o mandato do Presidente da República em seis anos, dos Deputados e 
Governadores em quatro anos, dos Senadores em oito anos, bem como de Prefeitos e Vereadores 
atuais em seis anos. Mesmo se se reconhecesse competência à Assembléia Nacional Constituinte 
para alterar os mandatos fixados, não encontro razão para que se discrimine, quanto a este aspecto, 
apenas o Presidente da República, precisamente aquele que teve a iniciativa de propor a convocação 
desta Assembléia, de que participamos. 
No entanto, o próprio Presidente José Sarney manifestou de público o desejo de que o seu mandato 
seja de cinco anos, com o propósito evidente de facilitar a conciliação nacional e as composições 
políticas, no mais significativo momento da transição democrática. 
Parecer:   
   Rejeitada. O mandato no regime presidencialista é de quatro 
anos. Este é o mais preciso. 
   
   EMENDA:00368 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator: 
Acrescenta parágrafo ao art. 115. 
"Art. 115 .................................. 
§ - Serão eleitos, concomitantemente, os 
membros do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Trata-se de prover a renovação simultânea dos membros dos Poderes Executivo e Legislativo na 
esfera federal. 
Parecer:   
   Contrário. Os mandatos conferidos nas eleições de novembro de 1986 devem ser preservados. 
   
   EMENDA:00420 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 115 do substitutivo do Senhor Relator. 
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Justificativa: 
A Constituição em vigor, no seu art. 75, § 3º, dispõe que o mandato do Presidente da República é de 
seis (6), anos. Portanto, não identifico motivo para que a Nova Carta Política pretenda reduzir, e 
alterar a Constituição em vigor. Entendo, que só através de Emenda, na conformidade do inciso I, do 
art. 46, poderá ser o mandato do Presidente da República alterado. 
Parecer:   
   Rejeitada. Vai de encontro a orientação dada ao Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00490 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa - Supressiva 
Modifique-se a redação do Art. 2o, Caput e §1o;  
Art. 3o, Caput, com a supressão do § 2o; e 
Art. 115 e seus §§ do Substitutivo da Comissão da 
Organização dos Poderes e Sistemas de Governo: 
Art. 1o. - A Câmara dos Deputados compõe-se 
de até quatrocentos e oitenta e sete 
representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos 
maiores de dezoito anos e no exercício dos 
direitos políticos, pelo voto direto e secreto, 
simultaneamente com a eleição do Presidente da 
República. 
§ 1o. - Cada legislatura terá a duração de 
cinco anos, salvo dissolução da Câmara. 
§ 2o. - .................................... 
§ 3o. - .................................... 
Art. 3o. - O Senado Federal compõe-se de 
representantes dos Estados e Distrito Federal, 
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o 
princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de 
trinta e cinco anos e no exercício dos direitos 
políticos, simultaneamente com a eleição do 
Presidente da República. 
§ 1o. - Cada Estado e o Distrito Federal 
elegerão três Senadores, com mandato de cinco anos 
§ 2o. - Cada Senador será eleito com dois suplentes. 
Art. 115 - As primeiras eleições simultâneas 
para Presidente da República e Congresso Nacional 
realizar-se-ão no ano de 1994. 
§ 1o. - O término do atual mandato do 
Presidente da República dar-se-á em 15 de 
fevereiro de 1989. 
§ 2o. - O mandato do Presidente da República 
eleito em 1988 será de seis anos. 
§ 3o. - Os mandatos dos Deputados e Senadores 
eleitos em 1990 serão de quatro anos. 
Justificativa: 
o proposito desta emenda visa a realização simultânea de eleições para Presidente da República e 
Congresso Nacional.  
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Para se tornarem possíveis e coincidentes, mister se fez a adaptação dos dispositivos supracitados, 
elegendo-se o novo Presidente em 1988 com mandato de seis anos, e os Deputados e Senadores 
eleitos em 1990 com mandato de quatro anos.  
Essa coincidência de eleições ê, em nossa opinião, imprescindível para que se tenha maior 
estabilidade política e institucional em nosso país. A simultaneidade diminui em muito, a possibilidade 
do Presidente não contar com um mínimo de sustentação parlamentar no Congresso, situação que já 
ocorreu, como sabemos, anteriormente no Brasil e que levou a ruptura do processo democrático. 
Parecer:   
   Contrário. O substitutivo já regula adequadamente o assunto. 
   
   EMENDA:00574 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 115 a seguinte redação: 
"Art. 115 - A eleição de que trata o artigo 
33 desta Constituição realizar-se-á em 15 de 
novembro de 1989". 
Justificativa: 
O Relator estabelece discriminação entre a duração do mandato do atual Presidente da República e 
de seus sucessores.  
No artigo 34 é fixado em cinco anos o mandato do Presidente da República, enquanto deseja apenas 
quatro anos para o atual Presidente.  
Para que fique assegurada a igualdade de situação é que proponho a redação supra, onde todo 
Presidente, indistintamente, tenha cinco anos de mandato. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
No regime presidencialista o mais correto é o de quatro anos. 
   
   EMENDA:00601 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 115 do Substitutivo do Relator: 
"Art. 115 - A eleição de que trata o artigo 
33 desta Constituição realizar-se-á em 15 de 
novembro de 1989" 
Justificativa: 
Não se justifica, a nosso ver, a diminuição do mandato atual do Presidente da República para quatro 
anos, ainda mais por que os mandatos subsequentes serão de cinco anos e além do mais nossa 
tradição republicana reforça a defesa do nosso ponto de vista. 
Parecer:   
   Rejeitada. O mandato, no regime presidencialista, deve ser de quatro anos. 
   
   EMENDA:00612 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:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao parecer e substitutivo do relator 
Dê-se ao artigo 115 a seguinte redação: 
"Art. 115 O mandato do atual Presidente da 
República é de cinco anos". 
Justificativa: 
Creio que a Constituição deve fixar, de imediato, em Disposições Transitória, a duração do mandato 
do Presidente José Sarney. 
Entre aqueles que advogam períodos de quatro, cinco ou seis anos, estendo que a posição 
intermediária – cinco anos – é a mais prudente e a que melhor atende à realidade política brasileira. 
Parecer:   
   Rejeitada. Não se coaduna com a filosofia da proposta do substitutivo. 
   
   EMENDA:00676 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 115 no Capítulo das 
Disposições Transitórias: 
......Ao atual Presidente da República é 
facultado o direito de disputar as eleições, desde 
que se afaste definitivamente do cargo até 6 
(seis) meses antes do pleito. 
Justificativa: 
Considerando que esta Assembléia é soberana para constituir e destituir direitos, é legítima a fixação 
do mandato do atual Presidente da República, em quatro anos de duração. Ocorre, entretanto, que o 
Senhor presidente da República manifestou opinião no sentido de que o seu mandato tenha a 
duração de 05 (cinco) anos.  
A fim de conciliar a tendência predominante na Assembléia Constituinte de que o mandato 
presidencial deve ser de 04 (quatro) anos e a manifestação explícita do Presidente no sentido de 05 
(cinco), sugiro a emenda que possibilitará ao atual mandatário o ressarcimento dos 02 (dois) anos 
que lhes são subtraídos e igualmente, obter a legitimidade no poder, através do voto popular. 
Parecer:   
   Rejeitada. Não se coaduna com a filosofia da proposta do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00719 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprimam-se o artigo 115 e o seu parágrafo 
único, do Substitutivo oferecido pelo Relator da 
Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de 
Governo. 
Justificativa: 
Esta emenda objetiva preservar a estabilidade do processo de transição do Estado autoritário para o 
regime democrático assegurando ao atual exercente do Poder Executivo o tempo necessário à 
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edificação de uma nova ordem política e jurídica que projete o Brasil na dimensão histórica dos 
países que repudiaram o arbítrio pelo exercício da liberdade. 
Parecer:   
   Rejeitada. Não condiz com a filosofia do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00782 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 115 do substitutivo do 
relator a seguinte redação: 
Art. 115 - A eleição de que trata o artigo 33 
desta Constituição realizar-se-á em 15 de novembro 
de 1989. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada. Contrária à filosofia do projeto parlamentarista proposto pelo Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00822 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 115, do Substitutivo da 
Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de 
Governo a seguinte redação: 
"Art. 115 - A eleição de que trata o art. 33 
desta Constituição realizar-se-á em 15 de novembro 
de 1989." 
Justificativa: 
O atual Presidente da República é detentor de mandato originariamente de seis anos (§ 3º, do artigo 
75, da Constituição vigorante) que, para alguns, é excessivamente longo. 
A Carta Constitucional de 1946 consagrou o mandato presidencial de cinco anos, que é mantido no 
anteprojeto (art.34). Ora, limitar o mandato do Presidente José Sarney a quatro anos é não respeitar 
as razões que levaram à definição do mandato presidencial em cinco anos, além de ser disposição 
discriminatória quanto ao Primeiro Mandatário. 
Tal limitação não aproveita ao povo brasileiro, pois não dá curso à execução dos programas 
administrativos do atual governo, nem permite que se pratiquem as novas instituições construídas 
pela Assembléia Nacional Constituinte. Praticá-las é responsabilidade que não se pode retirar do 
atual Presidente da República 
Parecer:   
   Rejeitada. O mandato do Presidente deve ser de quatro anos quando o sistema for presidencialista. 
 
   EMENDA:00844 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:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Proposta de Emenda ao Substituto do Relator 
da Comissão III - da Organização de Poderes e 
Sistemas de Governo. 
Dê-se ao Art. 115 a seguinte redação: 
"Art. 115 - A eleição de que trata o artigo 
33 desta Constituição realizar-se-á em 15 de 
novembro de 1989". 
Justificativa: 
O mandato constitucional do atual Presidente da República é de seis anos. Reduzi-lo para quatro 
anos é violência à vigente Constituição que também fixou os mandatos dos atuais governadores em 
quatro anos. Além disso a Constituição em vigor fixa também em quatro anos os mandatos dos 
Deputados Federais e Estaduais. A violência é maior contra a atual Carta Magna quando a proposta 
da nova Constituição fixa em cinco anos o mandato do futuro Presidente e nas disposições 
transitórias reduz o prazo de seis para quatro anos o mandato do Presidente Sarney. Sua excelência 
propôs livremente cortar um ano em seu mandato. Por isso aceitamos a redução do mesmo fixando 
eleições para 15 de novembro de 1989. 
Parecer:   
   Rejeitada. O mandato deve ser de quatro anos. 
   
   EMENDA:00915 APROVADA 
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 art. 113 do Substitutivo o 
seguinte parágrafo: 
§. - Os atuais mandatos eletivos federais, 
estaduais e municipais não poderão ser prorrogados. 
Justificativa: 
Cremos ser desnecessário enfatizar a imoralidade da prorrogação de qualquer mandato eletivo. 
Torna-se, no entanto, necessário, constar do texto constitucional a fim de evitar quaisquer manobras, 
futuras, prorrogacionista. 
Parecer:   
   Aprovada. Salutar para o processo político. 
 
   EMENDA:00989 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 115 a seguinte redação: 
Art. 115. - A eleição de que trata o artigo 
33 desta Constituição realizar-se-á em 15 de 
novembro de 1989. 
Justificativa: 
Se o mandato do Presidente da República é de cinco anos como consta do artigo 33, a próxima 
eleição terá que dar-se no dia 15 de novembro de 1989 e não em 1988 como figura no texto que 
estamos emendando. 
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Parecer:   
   Rejeitada. O mandato do Presidente da República num regime presidencialista deve ser de quatro 
anos. 
 
   EMENDA:01004 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GENEBALDO CORREIA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 115 a seguinte redação: 
Art. 115 - A duração do mandato do atual 
Presidente da República e a eleição de seu 
sucessor sujeitar-se-ão às normas estabelecidas 
nos artigos 32, 33 e 34 desta Constituição. 
Justificativa: 
Não há como justificar o tratamento diferencial entre o atual e os demais Presidentes da República. O 
alegado vazio do Poder, a que se refere o relator, que se verificaria entre a data da vigência da Nova 
Constituição e o término do mandato do atual Presidente seria perfeitamente preenchido com o fato 
político novo que representaria a implantação do novo Sistema de Governo; o Parlamentarismo. 
Parecer:   
   Rejeitada. O mandato do Presidente da República num regime presidencialista deve ser de quatro 
anos. 
   
   EMENDA:01008 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o Artigo 115: 
"Art. 115 - A Eleição de que trata o Artigo 
33 desta Constituição realizar-se-á em 15 de 
dezembro de 1988." 
Justificativa: 
Se a eleição deve ser feita "90 (noventa) dias antes" do término do mandato, como reza o Artigo 33, e 
se se pretende dar um mandato de 4 anos ao atual "Governo de Transição do Presidente José 
Sarney", a eleição não pode ser realizada a 15 de novembro, sob pena de estarmos reduzindo. o 
mandato do Presidente Sarney a apenas 3 anos e 11 meses, pois ele feria que sair 90 (noventa) dias' 
após 15 de novembro, ou seja, a 15 de fevereiro de 1989. 
Parecer:   
   Favorável. A alteração é pertinente. 
 
     EMENDA:01139 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   O art. 115 do anteprojeto da Comissão da 
Organização dos Poderes e Sistemas de Governo 
passa a ter a seguinte redação: 
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"Art. 115. - A eleição de que trata o artigo 
33 desta Constituição realizar-se-á em 15 de 
novembro de 1989. 
Parágrafo único - As convenções partidárias, 
para escolha do candidato á Presidência da 
República, serão realizadas no período 
compreendido entre 23 de julho e 7 de agosto do 
mesmo ano." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada. Contrária a filosofia do substitutivo. 
 
 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES - IV 
  
   EMENDA:00007 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FERNANDO GOMES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 15 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 15. Os prefeitos, Vice-Prefeitos e  
Vereadores eleitos em novembro de 1988 terão seus  
mandatos encerrados no dia 31 de dezembro de 1984." 
Justificativa: 
Justificativa ilegível. 
   
   EMENDA:00009 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto da Comissão da  
Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das  
Instituições o seguinte parágrafo único do artigo 16:  
Art. 16 -  
..................................................  
Parágrafo único - Nas eleições municipais a  
se realizarem em 1988 é dispensada a exigência do  
decurso do prazo de reabilitação penal, como  
condição de elegibilidade do cidadão. 
Justificativa: 
As eleições municipais a se realizarem em 1988 serão o primeiro concurso público para mandato 
eletivo a se verificar sob a égide da nova Carta Magna brasileira, que virá implantar, em definitivo, o 
Estado de Direito. 
Destarte, com a submissão do Estado à lei e no retorno à plenitude democrática, parece-nos 
injustificável qualquer limitação ao exercício da cidadania passiva nas eleições de 1988. 
Propomos, portanto, para as eleições de 1988, a dispensa a qualquer exigência que vise a tolher o 
direito de elegibilidade do cidadão 
   
   EMENDA:00017 NÃO INFORMADO 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 50  

 

Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 16 e extinga-se o Art. 17:  
Art. 16 - Ficam convalidados e ratificados em  
sua duração os atuais mandatos de Senador,  
Deputado Federal, Deputado Estadual, Governador e  
Vice, Prefeito e Vice, salvo a exceção de que  
trata o Artigo anterior. 
Justificativa: 
É indispensável, quero entender, convalidar e ratificar na sua duração todos os mandatos eletivos. 
   
   EMENDA:00043 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   ADITIVA  
Adicionar nas disposições transitórias que  
além do Prefeito e Vereadores eleitos em 15-11-82  
expira também em 31-12-88 o mandato dos prefeitos  
e vereadores eleitos em 15-11-85 das Capitais, etc... 
Justificativa: 
A eleição conjunta de todos os prefeitos e vereadores é fundamental para que a força das Capitais 
não transforme as suas eleições numa espécie de segunda eleição para Governador. Na eleição de 
1985 eslava claro o caráter complementar. 
   
   EMENDA:00050 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   MODIFICATIVA  
Inclua-se nas disposições transitórias em  
substituição a dispositivos contrários:  
Art. 18 O mandato do atual Presidente da  
República termina em 31-12-88. 
Justificativa: 
O compromisso da própria Aliança Democrática entende que o mandato do Presidente da República, 
expia-se após a promulgação da Constituição guardando um prazo prudente para a organização do 
pleito e estimulada uma primeira coincidência, no caso as eleições Municipais. 
   
   EMENDA:00065 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
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Autor:   
   JAYME SANTANA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 16 e extinga-se o Art. 17:  
Art. 16 - Ficam convalidados e ratificados em  
sua duração os atuais mandatos de Senador,  
Deputado Federal, Deputado Estadual, Governador e  
Vice, Prefeito e Vice, salvo a exceção de que  
trata o Artigo anterior. 
Justificativa: 
É indispensável, quero entender, convalidar e ratificar na sua duração todos os mandatos eletivos. 
   
   EMENDA:00086 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja dada ao Artigo 18 a seguinte redação:  
Artigo 18 - O Mandato do atual Presidente da  
República terminará em quinze de março de 1989. 
Justificativa: 
Para compatibilizar com o Mandato de quatro anos, com base nas razões expostas na emenda que 
trata da duração do Mandato do Presidente da República. 
   
   EMENDA:00098 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   No Substitutivo da Comissão de Organização  
Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições.  
Suprima-se o artigo 15.  
Substitutivamente  
Dê-se ao artigo 16 a seguinte redação.  
Artigo 16. Os mandatos dos atuais Prefeitos,  
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de  
novembro de 1982, terminarão no dia 1o. de janeiro  
de 1990, com a posse dos eleitos. 
Justificativa: 
O artigo 15 do substitutivo precisa ser extirpado por instituir' um mandato municipal anômalo de 02 
anos, com um privilegio a prefeitos exclusivamente de reeleição para um mandato posterior. 
O princípio da reeleição não foi ainda consagrado até o momento, na elaboração constitucional 
presente. E distinguir-se apenas prefeitos para tal regalia encerra injustiça. Ademais, mandato de 2 
anos, com o custo e o trabalho de uma campanha eleitoral, não constituiria atrativo para ninguém, 
principalmente vereadores. 
De outra forma, a prorrogação dos mandatos municipais dos eleitos em 1982 é medida que se impõe, 
para se dar garantia antecipadamente de um período de tranquilidade, absolutamente necessária, 
sem eleição no curso de 1988, para que seja possível às Assembléias Legislativas inscreverem suas 
constituições e, ser possível adaptar as leis, inclusive complementares, ao novo texto constitucional. 
Evidente que em havendo eleições, a disputa levará à paixão, com posições passionais, que 
limitação os entendimentos e o “quórum” para votar o que deva ser votado, para a restauração 
democrática total. Além do mais, 3 anos seguidos de eleição perturbarão a própria marcha da Nação. 
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   EMENDA:00112 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 16, suprimindo-se o art. 15:  
"Art. 16. Os mandatos dos atuais prefeitos,  
vice-prefeitos e vereadores terminarão no dia 1o.  
de janeiro de 1989, com a posse dos eleitos para  
um período de quatro anos. 
Justificativa: 
Trata-se de garantir a coincidência de todas as eleições para o legislativo e o executivo municipais. 
   
   EMENDA:00116 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o texto do Artigo 18, das  
Disposições Transitórias, pelo texto abaixo:  
Art. 115. Ficam convocadas eleições para  
Presidente da República, Vice-Presidente da  
República, Deputados Federais e Senadores, a serem  
realizadas 90 (noventa) dias contados da vigência  
desta Constituição.  
§ 1o. Os atuais mandatos ficarão extintos  
com a posse dos eleitos, que se dará imediatamente  
à diplomação dos mesmos pelos Tribunais  
Eleitorais.  
§ 2o. Fica assegurado aos atuais detentores  
dos cargos de Presidente da República e Vice-  
Presidente da República o direito à reeleição para  
o pleito ora convocado. 
Justificativa: 
A Constituinte, pensamos nós, deveria ter sido convocada com a missão exclusiva, superior e 
objetiva de elaborar a nova Constituição. Infelizmente, razões de ordem política ou de falta de visão 
mais patriótica não permitiram que isto ocorresse. 
Promulgada a nova Constituição, acreditamos que o mais correto seja a extinção de todos os 
mandatos, conforme a emenda apresentada, a fim de que o povo possa eleger, dentro de uma nova 
ordem constitucional, o Presidente e Vice Presidente da República e seus representantes no 
Congresso. 
   
   EMENDA:00117 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JÚLIO CAMPOS (PFL/MT) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 17 das Disposições  
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Transitórias, dando-se a ele a seguinte redação:  
"Art. 17 - Os mandatos dos atuais  
Governadores e Vice-Governadores eleitos em 15 de  
novembro de 1986, terminarão no dia 1o. de janeiro  
de 1991". 
Justificativa: 
No relatório do nobre Deputado Prisco Viana, em seu artigo 7º, prevê-se o término do mandato dos 
atuais Prefeitos e Vice-Prefeitos Municipais a 1º de janeiro de 1989, encurtando-lhes em (ilegível) 
mês o mandato recebido pelo voto popular em 15 de novembro de 1982. 
Já com relação aos Governadores e Vice-Governadores, sufragados em 15 de novembro de 1986 
para mandato eletivo com a duração de quatro anos, assegura-lhes o direito de cumprirem suas 
missões constitucionais até o último dia. 
Trata-se de odiosa discriminação, cassando aos atuais dirigentes municipais um mandato que o povo 
lhes outorgou, enquanto aos Governadores, eleitos da mesma forma, dá-se tratamento diferenciado. 
Coíba-se a injustiça evidente, ou aplique-se a todos a mesma disposição constitucional. 
   
   EMENDA:00156 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:  
"Art. 18. O mandato do atual Presidente da  
República terminará em 31 de dezembro de 1988." 
Justificativa: 
Dentre as várias sugestões para a duração do mandato do atual Presidente da República, parece-nos 
ser a de quatro anos a mais conveniente e a mais compatível com de um os princípios que orientam e 
norteiam os regimes democráticos. 
   
   EMENDA:00159 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Art. 18. ....................................  
O mandato do atual Presidente da República  
terminará em quinze de março de 1989. 
Justificativa: 
Devemos cumprir os compromissos assumidos pelo PMDB, pelo Estadista Tancredo Neves e pelo 
Presidente José Sarney por ocasião de mensagem convocando das eleições diretas para Presidente. 
   
   EMENDA:00188 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente Emenda os Artigos 15 e 16 passa ter a seguinte redação:  
Art. 15 - Haverá eleição em 15 de novembro de  
1988, para Prefeitos, Vereadores e Presidente da República;  
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Parágrafo Único - Os eleitos em 1988 terão  
excepcionalmente um mandato de sete anos; tomando  
posse no dia 1o. de janeiro de 1989.  
Art. 16 - Haverá eleição no dia 15 de  
novembro de 1990, para Deputados Estaduais,  
Deputados Federais, Senador e Governador.  
Parágrafo 1o. - Os eleitos em 1990, terão  
mandato de cinco anos; tomando posse no dia 1o. de  
janeiro de 1991.  
Parágrafo 2o. - A partir de 1995, haverá  
eleições gerais a realizar-se em 15 de novembro,  
com os eleitos possuindo mandato de cinco anos; e  
com posse sempre no 1o. dia do ano.  
Suprimir os Artigos 14., 17. e 18.,  
renumerando os demais. 
Justificativa: 
Pelo presente projeto, buscamos definir ao mesmo tempo, a duração do mandato do Presidente 
Sarney e a coincidência das eleições no Brasil. 
Optamos pela eleição do Presidente, juntamente com a de Prefeitos e Vereadores, no ano de 1988, 
no mês de novembro. 
Várias razões impelem-nos a defender este ponto de vista. A maior delas, está no compromisso, que 
nós, do PMDB e da Aliança Democrática, fizemos em praças públicas. 
Precisamos honrar esses compromissos. Quando discutimos com o povo brasileiro, a necessidade, 
de recorrermos ao espúrio colégio eleitoral, para derrotarmos a ditadura, fizemos um compromisso, 
que o governo a ser conquistado, seria de transição e teria um mandato de 4 anos. 
Tancredo fez esse compromisso nas praças públicas e na sua 1ª entrevista coletiva, como presidente 
eleito do Brasil. 
É preciso honrar o compromisso do PMDB. Não devemos ignorar os compromissos de Tancredo. 
O povo nos cobra coerência. 
Causa espanto, que muitos parlamentares e até mesmo o Presidente Sarney, estejam preocupados, 
com a definição do mandato do atual presidente. 
Os bajuladores do poder, no esforço de agradar o Presidente defendem um mandato de seis anos. 
Querem dar um atestado de amnésia à Nação Brasileira. Querem negar compromissos que 
consideramos inarredáveis. 
A contribuição que o Presidente Sarney pode dar a esta questão, será a de, publicamente, ratificar o 
compromisso de campanha, marcando o seu governo, como de transição, para a consolidação da 
democracia. 
Desta forma, estará confirmando o compromisso que assumiu diante da Nação, juntamente com 
Tancredo Neves. 
Mas defendemos que o mandato seja tratado nas disposições transitórias. 
Os mesmos que nos cobram hoje, uma definição imediata do tamanho do mandato do Presidente, 
são aqueles que impediram a aprovação do único instrumento legal no Regimento Interno da 
Constituinte, que poderia definir sobre essa questão. 
Naquela ocasião, chegaram a insinuar que a soberania era golpe, nos poderes constituídos e hoje, 
querem burlar a norma que ajudaram a aprovar, para serem simpáticos, ao Presidente da República. 
Além da definição do mandato, o projeto ora apresentado, estabelece a excepcionalidade de sete 
anos de mandato, para os eleitos em novembro de 1988. 
Essa nos pareceu a forma mais viável de fazermos coincidir as eleições, a partir de 1995. 
A outra alternativa, que preferimos ignorar, seria a de apresentarmos proposta para um mandato 
tampão de dois anos, essa iniciativa seria simpática, e alguns governadores, mas poderia confundir 
governante e democracia, pois o Presidente eleito em outubro do ano que vem, levaria com ele ao 
Planalto, a esperança da maioria dos 130 milhões de brasileiros. Assumiria um País com dificuldades 
econômicas e, dois seriam insuficientes para a recuperação do Brasil e a aplicação das propostas 
defendidas em praça pública. Daí, ter restado como única alternativa, para a coincidência de 
mandatos, a excepcionalidade dos sete anos, adotando-se, a partir de 1995, mandatos de cinco 
anos, para todos os cargos eletivos. 
   
   EMENDA:00201 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Modifica-se o art. 18.  
Art. 18. - O mandato do atual Presidente da  
República terminará em 15 de junho de 1988. 
Justificativa: 
Vivemos uma fase de transição democrática. 
O atual Presidente, Vice-Presidente na chapa de Tancredo Neves, eleito pelo colégio eleitoral, tem a 
marcante característica da transitoriedade. 
A falta de legitimidade popular aliado ao desejo do Presidente Sarney em continuar no cargo, apesar 
da evidente transitoriedade, aguçaram a vontade nacional no sentido de escolher, através do voto, 
um governante respaldado no apoio popular. 
Defendemos a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República 90 dias após a promulgação 
da Nova Constituição. 
   
   EMENDA:00202 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Modifica-se o art. 16.  
Art. 16. - Os mandatos dos atuais Prefeitos  
e Vice-Prefeitos eleitos em 1982 terminarão no dia  
1o. de janeiro de 1989. É facultado aos atuais  
Prefeitos a reeleição. 
Justificativa: 
Defendemos a eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores em todos os Municípios brasileiros em 
15 de novembro de 1988. 
A reeleição dos Prefeitos representa a nosso ver a possibilidade de permanência no executivo 
conforme julgamento popular. 
   
   EMENDA:00270 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "Aditiva"  
"Proposta de emenda ao substitutivo do  
relator da comissão da organização eleitoral,  
partidária e garantia das instituições"  
Incluir no art. 18  
Art. 18 - NO prazo não superior a 180 dias a  
contar da data da promulgação da Constituição  
serão realizadas eleições gerais no país para  
todos os cargos eletivos, inclusive aqueles  
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eleitos em 1986.  
§ 1o. - Promulgada a Constituição e  
dissolvida a Assembléia, no mesmo ato, o  
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte  
convocará, em data que anunciará, na ocasião, as  
eleições gerais.  
§ 2o. - As Assembléias Estaduais terão o  
prazo de 90 dias para promulgarem suas respectivas  
Constituições.  
§ 3o. - O Superior Tribunal Eleitoral no  
prazo de trinta dias estabelecerá normas e  
calendário para as eleições gerais convocadas,  
podendo respeitar a organização partidária  
existente. 
Justificativa: 
A Constituinte é a etapa terminal de um processo de transição institucional. Ela rompe uma fase, 
quebra uma barreira, elimina um muro que separava a nação de uma realidade, inaugurando novos 
hábitos, novos costumes, nova cultura. A nação se reencontra.  
O reencontro tem sentido que s6 as eleições gerais pode dar.  
As eleições gerais conclui um processo transformador realizado num contexto de paz, mas não sem 
esperança. 
   
   EMENDA:00342 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se, a miúdo e por inteiro, os arts.  
15 e 16 das Disposições Transitórias, do  
Substitutivo do Sr. Relator, que preconizam  
prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores. 
Justificativa: 
É uma imoralidade. É uma proposta inadmissível numa Assembléia Nacional Constituinte que tem por 
objetivo maior implantar e ordenar o regime democrático. A essência do regime democrático é o voto. 
Os mandatos têm prazos certos e determinados e os seus titulares foram eleitos para esses prazos. 
Suprima-se, sem mais e nem menos. 
   
   EMENDA:00369 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 18:  
Art. 18 - O mandato do atual Presidente da  
República terminará em quinze de março de 1989. 
Justificativa: 
O mandato do atual Presidente é transitório e sua duração não pode se prolongar no tempo, após a 
promulgação da nova constituição. Só ingressaremos no Estado de Direito quando o mais alto 
magistrado da Nação for eleito diretamente pelo povo. 
   
   EMENDA:00402 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER E SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Acrescente-se às Disposições Transitórias o  
seguinte:  
"Art. - Os Prefeitos, Vice-Prefeitos e  
Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1988 terão  
mandato de dois anos, permitida a reeleição para o  
legislativo subsequente". 
Justificativa: 
As eleições são o ponto máximo do exercício da democracia e, por isso mesmo, devem ser 
realizadas periodicamente. 
Entretanto, essa periodicidade não pode ser excessiva, sob pena de reduzir-lhes o significado e a 
importância. 
Além disso, a disputa eleitoral, ainda que salutar, agita o ambiente político e interfere na regularidade 
da administração, cuja eficiência acaba sendo prejudicada. 
Acima de tudo isso, porém, nesta fase de transição, de restauração institucional, é preciso reservar 
um espaço de tempo para permitir um realinhamento político, diante da nova ordem constitucional. 
Isto tudo recomenda a adoção, em caráter excepcional, de medidas transitórias que levem à 
realização de eleições gerais em 15 de novembro de 1990, sem recorrer à prática, anti-democrática, 
da simples prorrogação dos atuais mandatos municipais. 
Dessa forma, a partir dessa data, com a coincidência dos mandatos, ficarão estabelecidas, ao mesmo 
tempo, a periodicidade conveniente das eleições e a integração completa da vida partidária nos níveis 
federais, estadual e municipal. 
 
   EMENDA:00406 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber: 
Os atuais mandatos eletivos federais, 
estaduais e municipais não poderão ser 
prorrogados. 
Justificativa: 
Cremos ser desnecessário enfatizar a imoralidade da prorrogação de qualquer mandato eletivo. 
Torna-se, no entanto, necessário, constar do texto constitucional a fim de evitar quaisquer manobras, 
futuras, prorrogacionista. 
   
   EMENDA:00462 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Anteprojeto de Organização Eleitoral,  
Partidária e Garantias das Instituições,  
Das Disposições Transitórias.  
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Substitua-se o art. 18 pelo seguinte:  
Art. 18. Mandato do atual Presidente da  
República terminará em trinta e um de dezembro  
de 1988. 
Justificativa: 
O texto constitucional vigente fixa o prazo de cento e vinte dias entre as eleições presidenciais e o 
término do mandato de Presidente e Vice-Presidente da República. Assim, eleitos a 15 de novembro, 
somente a 15 de março são empossados os novos mandatários. 
As Constituições Estaduais acompanham a constituição federal na matéria, e estabelecem prazos 
idênticos para eleição e posse dos Governadores e Vice-Governadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos. 
A prática tem apontado dois significativos inconvenientes nesse longo intervalo entre eleição e posse; 
o gradativo estabelecimento de uma administração paralela e, especialmente nos Estados e 
municípios, a manipulação muitas vezes irresponsável de recursos orçamentários anuais, pelo 
governante que se afasta. 
Nesse contexto, e a fim de por cobro à prática de terra arrasada, em termos de recursos 
orçamentários, impõe-se a reforma sugerida, que sem dúvida assegurará a integridade do orçamento 
para o primeiro ano de mandato do novo governante. 
   
   EMENDA:00495 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprima-se, do art. 15 do Substitutivo, a  
parte final, passando, referido dispositivo, a ter  
a seguinte redação:  
"Art. 15 - Os Prefeitos Municipais e  
Vereadores eleitos em 1986 terão seus mandatos  
encerrados no dia 15 de fevereiro de 1991". 
Justificativa: 
A emenda visa simplesmente resguardar o princípio da não reeleição de mandatos encerrados, já 
consagrado no instituto eleitoral vigente no país e considerando-se que os Prefeitos e Vereadores 
eleitos em 1988 têm o seu mandato considerado tampão, isto é, encerrando-se em 15 de fevereiro de 
1991. 
Além, pretende-se conciliar o calendário eleitoral, consoante diversos dispositivos desta Constituição. 
   
   EMENDA:00496 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se, ao art. 16 do Substitutivo, a seguinte  
redação:  
Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-  
Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de novembro  
de 1982, terminarão no dia 15 de fevereiro de 1991. 
Justificativa: 
A emenda pretende compatibilizar o calendário eleitoral, a partir da fixação da data de 15 de 
novembro para a realização dos pleitos, conforme diversos dispositivos desta Constituição. 
   
   EMENDA:00497 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se, ao art. 17 do substitutivo, a seguinte redação:  
Art. 17 - Os mandatos dos Governadores e dos  
Vice-Governadores, eleitos em 15 de novembro de  
1986, terminarão em 1o. de março de 1991. 
Justificativa: 
A emenda pretende compatibilizar o calendário eleitoral, a partir da fixação da data de 15 de 
novembro para a realização dos pleitos, conforme diversos dispositivos desta Constituição. 
   
   EMENDA:00524 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Art. ... Os membros do Poder Executivo -  
Presidente, Governadores e Prefeitos, serão  
eleitos por sufrágio universal, direto e secreto,  
noventa dias antes do termo dos respectivos  
mandatos, por maioria absoluta de votos, para um  
mandato de quatro anos, assegurado o direito à  
reeleição, para um único período consecutivo.  
§ 1o. Não alcançando a maioria absoluta,  
renovar-se-á, até trinta dias depois, a eleição  
direta, das quais somente poderão concorrer os dois  
candidatos mais votados, considerando-se eleito  
o que obtiver a maioria dos votos, excluídos os  
votos em brancos e os nulos.  
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
Art. ... A fim de assegurar a coincidência  
dos mandatos eletivos, serão realizadas eleições  
em 15 de novembro de 1988, para eleger o Presidente  
da República, Governadores de novos Estados, do  
Distrito Federal, dos Territórios Autônomos,  
Prefeitos e membros dos diversos níveis do Poder  
Legislativo, cujos mandatos terminarão  
coincidentemente, com os dos atuais detentores de  
mandatos populares, eleitos nas eleições de 15 de  
novembro de 1986.  
§ único. Os membros do Poder Executivo, nos  
diversos níveis da Federação, candidatos à  
reeleição, estão desobrigados de  
desincompatibilizar-se. 
Justificativa: 
Esta proposição Constitucional/objetiva alcançar a coincidência de todos os mandatos eletivos, 
assegurando-se a realização de eleições gerais, quadrienais, com a consequentemente economia de 
recursos, e de tempo. A administração pública ficará poupada dos constantes envolvimentos com a 
dinâmica dos períodos eleitorais, e todo um elenco de tensões, atritos, abusos de poder econômico e 
de autoridade, sacrifícios de orçamentos e imobilização da atividade administrativa. 
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Por outro lado, os mandatos iguais, coincidentes e quadrienais, estão em perfeita sintonia com a 
melhor tradição republicana brasileira. A admissão da reeleição por mais um quadriênio, para os 
membros do Executivo, nos diferentes níveis da Federação, constitui procedimento constitucional do 
sistema norte americano, inspiração e modelo dos fundadores da República Brasileira. 
   
   EMENDA:00563 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 14:  
"Art. 14. Os mandatos dos Senadores eleitos  
em 15 de novembro de 1982, dos Governadores e dos  
Vice-Governadores, dos Deputados Federais e  
Estaduais, eleitos em 15 de novembro de 1986,  
terminarão em 31 de dezembro de 1990." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:00566 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do art. 16 pela seguinte:  
"Art. 16. Os mandatos dos atuais Prefeitos,  
Vice-Prefeitos e Vereadores terminarão em 31 de  
dezembro de 1988." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:00567 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   O art. 18 do substitutivo passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 18. O mandato do atual Presidente da  
República terminará em 31 de dezembro de 1988." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

   
   EMENDA:00159 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA 
DISPOSITIVO EMENDA: ARTIGO 464 
Onde se lê "quinze de março de 1990", leia- 
se "quinze de março de 1989". 
Justificativa: 
O mandato do Presidente da República finda-se em março de 1.989. Isto decorre dos compromissos 
assumidos no grande movimento popular que culminou com a escolha da chapa Tancredo Neves-
José Sarney. Por outro lado, a tradição republicana é no sentido do quadriênio. 
   
   EMENDA:00221 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva 
Dispositivo emendado: Título X (Disposições Transitórias). 
Acrescente-se ao Título X o seguinte artigo: 
Art. Os atuais mandatos eletivos federais, 
estaduais, e municipais não poderão ser 
prorrogados. 
Justificativa: 
Cremos ser desnecessário enfatizar a imoralidade da prorrogação de qualquer mandato eletivo. 
Torna-se, no entanto, necessário, constar do texto constitucional a fim de evitar quaisquer manobras, 
futuras, prorrogacionista. 
Parecer:   
   Trata-se a emenda de recuperar a redação do art. 148, Comissão III, não acolhida no Anteprojeto. 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00464 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 ao texto do Anteprojeto do 
Relator no art. 464. 
Suprima-se o Art. 464 do Anteprojeto do 
Senhor Relator no Título X, Disposições 
Transitórias. 
Justificativa: 
A Constituição em vigor, no seu art. 75, § 3º, dispõe que o mandato do Presidente da República é de 
seis anos. Portanto, não identifico motivo para que a Nova Carta Política pretenda reduzir, e alterar a 
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Constituição em vigor. Entendo, que só através de Emenda, na conformidade do inciso I, do art. 46, 
poderá ser o mandato do Presidente da República alterado. 
 
   
   EMENDA:00822 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se aos dispositivos do capítulo II (Do 
Executivo) a redação proposta com a presente 
emenda, com as supressões e substituições desta 
decorrentes, renumerando-os e os demais. 
Capítulo II 
Do Poder Executivo 
[...] 
Disposições Transitórias 
Art. As Constituições dos Estados adaptar-se-ão, no prazo que a lei fixar, às disposições 
desta Constituição. 
Art. A eleição do sucessor do atual 
Presidente da República realizar-se-á em 15 de 
novembro de 1989. 
Parágrafo único. As convenções partidárias 
que escolherão os candidatos à Presidência da 
República serão realizadas no período compreendido 
entre 23 de julho e 7 de agosto do mesmo ano. 
Justificativa: 
A emenda ora proposta 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. 
   
   EMENDA:01363 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa 
Artigo 464, do Título X, das Disposições 
Transitórias, passa a ter a seguinte redação: 
Art. 464 - O mandato do atual Presidente da 
República, terminará em 15 de março de 1989. 
Justificativa: 
Este foi o compromisso com as ruas e as praças deste País que tornou possível a eleição do atual 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
   
   EMENDA:03090 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
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Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto de Constituição 
Emenda ao art. 464 "caput" - Leia-se: 
" O Mandato do atual Presidente da República 
termina 15 de maio de 1989". 
Justificativa: 
O tempo do mandato do Presidente da República é de 4 anos, pelos motivos já discutidos. 
   
   EMENDA:03484 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa 
Dispositivo emendado: artigo 463 
O Art. 463 do anteprojeto passa a ter a 
seguinte redação: 
Art. 463 - Os mandatos de Governadores e dos 
Vice-Governadores, eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão no dia 1o. de janeiro de 1991. 
Justificativa: 
O Governador que assume o mandato deve dispor de todo o ano para iniciar sua ação administrativa, 
não se justificando, portanto, a “perda” de um razoável período de 2 meses e meio. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00145 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA 
DISPOSITIVO EMENDA: ARTIGO 458 
Onde se lê " quinze de março de 1990", 
leia-se "quinze de março de 1.989". 
Justificativa: 
O mandato do Presidente da República finda-se em março de 1.989. Isto decorre dos compromissos 
assumidos no grande movimento popular que culminou com a escolha da chapa Tancredo Neves-
José Sarney. Por outro lado, a tradição republicana é no sentido do quadriênio. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art.458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
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   EMENDA:00424 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao texto do Projeto de 
Constituição do Relator no art. 458. 
Suprima-se o Art. 458 do Projeto de 
Constituição do Senhor Relator no Título X, 
Disposições Transitórias. 
Justificativa: 
A Constituição em vigor, no seu art. 75, § 3º, dispõe que o mandato do Presidente da República é de 
seis anos. Portanto, não identifico motivo para que a Nova Carta Política pretenda reduzir, e alterar a 
Constituição em vigor. Entendo, que só através de Emenda, na conformidade do inciso I, do art. 46, 
poderá ser o mandato do Presidente da República alterado. 
Parecer:   
   A proposição em questão, pretende suprimir a art. 458 do Projeto. 
A nosso ver, faz-se necessária a fixação do mandato atual do Presidente da República, tendo em 
vista a fase de transição que atravessa o País. 
A data fixada no dispositivo em tela atende às necessidades de implantação das alterações políticas 
e institucionais. 
Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01266 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa 
Artigo 458, do Título X, das Disposições 
Transitórias, passa a ter a seguinte redação: 
Art. 458 - O mandato do atual Presidente da 
República, terminará em 15 de março de 1989. 
Justificativa: 
Este foi o compromisso com as ruas e as praças deste País que tornou possível a eleição do atual 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art.458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:02927 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição 
Emenda ao art. 458 "caput" - Leia-se: 
" O Mandato do atual Presidente da República 
termina 15 de maio de 1989". 
Justificativa: 
O tempo de mandato do Presidente da República é de 4 anos, pelos motivos já discutidos. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art.458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
 
   EMENDA:03287 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa 
Dispositivo emendado: artigo 457 O Art. 457 
do Projeto passa a ter a seguinte redação: 
Art. 457 - Os mandatos de Governadores e dos 
Vice-Governadores, eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão no dia 1o. de janeiro de 1991. 
Justificativa: 
O Governador que assume o mandato deve dispor de todo o ano para iniciar sua ação administrativa, 
não se justificando, portanto, a “perda” de um razoável período de 2 meses e meio. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:05301 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO TEXTO DO PROJETO DE 
CONSTITUIÇÃO, NO ART. 458 
Suprima-se o Art. 458 do Projeto do Senhor 
Relator. (Disposições Transitórias) 
Justificativa: 
A Constituição em vigor, no seu art. 75, § 3º, dispõe que o mandato do Presidente da República é de 
seis anos. Portanto, não identifico motivo para que a Nova Carta Política pretenda reduzir, e alterar a 
Constituição em vigor. Entendo, que só através de Emenda, na conformidade do inciso I, do art. 46, 
poderá ser o mandato do Presidente da República alterado. 
Parecer:   
   A proposição em questão, pretende suprimir a art. 458 do Projeto. 
A nosso ver, faz-se necessária a fixação do mandato atual do Presidente da Republica, tendo em 
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vista a fase de transição que atravessa o País. 
A data fixada no dispositivo em tela atende às necessidades de implantação das alterações políticas 
e institucionais. 
Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:05571 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 458: 
"Art. 458 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em quinze de março de 1989." 
Justificativa: 
Como fixamos, de acordo com a vontade popular, o mandato do atual Presidente da República em 4 
anos, necessário se torna modificar o artigo 458, visando compatibilizá-lo com as emendas 
apresentadas. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art. 458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
 
   EMENDA:05633 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA 
Art. 457 - Os mandatos dos governadores e 
vice-governadores, eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão no dia 01 de janeiro de 1991. 
Justificativa: 
O período que permeia a eleição do novo governador até sua posse se caracteriza pela indefinição 
administrativa e paralização administrativa. O que é natural, com um governante eleito a legitimidade 
de quem deixa o cargo fica abalada. 
Esta emenda visa abreviar este limbo administrativo. 
Parecer:   
   Prejudicada face a orientação adotada pelo substitutivo. 
 
   EMENDA:05634 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 67  

 

Art. 458 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 01 de janeiro de 1989. 
Justificativa: 
O período que permeia a eleição do novo Presidente até sua posse se caracteriza pela indefinição 
administrativa e paralização administrativa. O que é natural, com um governante eleito a legitimidade 
de quem deixa o cargo fica abalada. 
Esta emenda visa abreviar este limbo administrativo. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art. 458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
 
   EMENDA:05899 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA 
Dispositivos emendados: art. 456, 457, 458 e 459. 
1 - Inclua-se, como Disposição Transitória, o 
seguinte dispositivo. 
"Art. Os atuais mandatos executivos terminarão: 
I - em 31 de janeiro de 1989, os dos 
prefeitos e vice-prefeitos; 
II - em 31 de janeiro de 1990 o do Presidente 
e Vice-Presidente da República; 
III - em 31 de janeiro de 1991 os dos 
Governadores e Vice-Governadores." 
2 - Suprima-se os arts. 456, 457, 458 e 459 
do Projeto de Constituição, renumerando-se os 
demais. 
Justificativa: 
Objetiva a emenda uniformizar a data de término dos mandatos executivos vigentes dos três níveis 
de governo, fixando-a ao final do primeiro mês do exercício, de modo comparável com emendas 
apresentadas aos artigos 60 (Governadores), 64 (Prefeitos) e 154 (Presidente da República). 
Fixadas as datas de término dos atuais mandatos, torna-se inócuo e desnecessário o artigo 459 do 
Projeto veda a prorrogação dos atuais mandatos. 
Parecer:   
   O calendário eleitoral estabelece no Projeto melhor atende aos desígnios que devem nortear a nova 
fase constitucional. 
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:06399 RETIRADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO 
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EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO 
Emenda ao art. 458, "caput". - Leia-se 
Emenda ao Art. 458o. "caput" - Leia-se: 
" o mandato do atual Presidente da República 
"o mandato do atual Presidente da República 
termina 15 de março de 1989". 
termina em 15 de maio de 1989." 
Justificativa: 
O tempo do mandato do Presidente da República é de 4 anos, pelos motivos já discutidos. 
 
   EMENDA:06547 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 456 a seguinte redação: 
Art. 456 - Os mandatos dos Prefeitos, Vice- 
Prefeitos e Vereadores, eleitos em 1982 e 1985, 
terminarão em 1o. de janeiro de 1989 e os 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 
1986 e 1988 terão seus mandatos encerrados em 1o. 
de janeiro de 1991. 
Justificativa: 
As eleições municipais estão previstas, de acordo com o artigo 25 deste anteprojeto, para o ano de 
1988. No caso dos prefeitos eleitos em 1986 isto significaria um mandato de apenas dois anos, o que 
seria frontalmente contrário ao que dispõe o artigo 10 do anteprojeto que fixa em 4 anos a duração do 
mandato do prefeito, que pode ser reeleito por um número ilimitado de vezes. 
Entendemos, pois, que é do espírito das leis que se pretende fazer viger no País, que quatro anos é o 
período mínimo que deve ser concedido a um prefeito para levar a cabo a difícil missão de bem 
administrar os interesses do município que lhe é confiado. 
No caso dos municípios novos, com mais razão, defendemos a coincidência com a eleição municipal 
de 1992. A estes prefeitos foi confiada a árdua tarefa de implantar uma estrutura administrativa 
municipal, tarefa essa impossível de ser executada em dois anos de mandato. 
Consideramos, pois, de justiça, a alteração que ora propomos. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento conforme orientação dada ao substitutivo. 
 
   EMENDA:06551 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA 
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 457 
O art. 457 do projeto passa a ter a seguinte redação: 
Art. 457 - Os mandatos de Governadores e dos 
Vice-Governadores, eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão, o dia 1o. de janeiro de 1991. 
Justificativa: 
O Governador que assume o mandato deve dispor de todo o ano para iniciar sua ação administrativa, 
não se justificando, portanto, a “perda” de um razoável período de 2 meses e meio. 
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Parecer:   
   Pelo não acolhimento conforme orientação dada ao substitutivo. 
 
 
   EMENDA:07022 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva 
Dispositivo emendado - artigo 457 
Dê-se ao Artigo 457 a seguinte redação: 
Artigo 457 - Os mandatos dos Governadores e 
Vice-Governadores, dos Prefeitos e Vice-Prefeitos 
eleitos em 15 de Novembro de 1986, terminarão em 
15 de março e 1o. de janeiro de 1991, 
respectivamente. 
§ único - Os mandatos dos Prefeitos e Vice- 
Prefeitos eleitos em 15 de novembro de 1985, para 
os Municípios então considerados de área de 
segurança nacional, exceção aos das capitais dos 
estados, e estâncias hidro-minerais, terminarão no 
dia primeiro de janeiro de 1991. 
Justificativa: 
Quanto ao mandato dos Governadores e Vice-Governadores, há na Emenda a reafirmação de 
disposição complementar vigente, que estabelece mandato de quatro anos. 
Relativamente aos Prefeitos, Vice-Prefeitos eleitos em 1986 – e são poucos no País – em razão da 
criação de novos Municípios, não se compreende um mandato de apenas 24 meses, isto se se 
considerar que tomaram posse em primeiro de janeiro de 1987 para concluir, pela legislação vigente, 
em 31 de janeiro de 1989. Essas autoridades municipais, Prefeitos e Vereadores, estão nesta fase 
apenas “organizando a casa” e justamente no período de realizações administrativas terão que 
entregar os cargos aos seus sucessores eleitos em 1988, fato que, pelas peculiaridades do nosso 
País, prejudicaria a administração municipal como um todo. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento conforme orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:07564 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa 
Art. 459 passará a ter a seguinte redação: e 
será incluído nas "Disposições Transitórias" 
Art. 459 - Será convocada eleição para 
mandato eletivo federal em 15-11-88. 
Justificativa: 
Concluído o processo de elaboração da Constituição, se faz necessário a convocação para 
renovação dos mandatos a nível federal. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art. 458 do 
Projeto. 
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A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
 
   EMENDA:07883 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 457, das 
Disposições Transitórias, referente ao Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização: 
Art. 457 - Os mandatos dos Governadores e dos 
Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão no dia 1o. de janeiro de 1991, 
com a posse dos eleitos. 
Justificativa: 
O artigo 456. das Disposições Transitórias fixa em 1º de janeiro de 1989 a posse dos futuros Prefeitos 
e Vice-Prefeitos. Assim achamos que o artigo 457 também deva ter como objetivo coincidir o início do 
mandato eletivo com o começo do exercício financeiro, mudando-se a data do término do mandato 
dos Governadores e Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 1986, para o dia 1º de janeiro 
de 1991. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento conforme orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:08779 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PC DO B/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva. 
Inclua-se no projeto, onde couber, o seguinte 
dispositivo, no Título X, Das Disposições Transitórias: 
Art. O atual mandato do Presidente da 
República encerrar-se-á 180 (cento e oitenta) dias 
após promulgada a nova Constituição. 
Parágrafo único. Serão realizadas eleições 
para Presidente e Vice-Presidente da República, 
pelo voto direto e secreto, 60 (sessenta) dias 
antes do término do mandato a que se refere este 
artigo. 
Justificativa: 
Não há como se pôr em dúvida que a duração do mandato presidencial, as controvérsias que está 
provocando, as dificuldades que está gerando, as perplexidades que está originando, a cada dia mais 
se faz em ameaça ao trabalho dos constituintes. 
É o próprio Presidente da República que, em declaração recente, reconhece essa realidade (não há 
como executar um programa econômico sem uma definição quanto ao seu mandato). 
A crise econômica, o drama social, a inação administrativa são fatos notórios. Em grande parte, têm 
como origem a dúvida e as especulações nascidas da indefinição decorrentes da falta de decisão no 
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que se refere ao espaço de tempo destinado ao Presidente da República para cumprir sua alta 
missão de dirigir os destinos políticos e administrativos do País.  
Tal indefinição é, assim, uma clara ameaça aos trabalhos da Constituinte. E a forma de dirimi-la é a 
determinação do prazo do atual mandato do Presidente da República, o que é objeto desta sugestão. 
Assim, contamos com o integral apoio dos Senhores Constituintes à nossa iniciativa. 
Parecer:   
   A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do texto constitucional em elaboração. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:08978 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa 
Dispositivos Emendado: art. 458 
Dê-se ao art. 458 do Projeto de Constituição 
a seguinte redação: 
"Art. 458 - Será realizada eleição direta 
para Presidente da República, cento e vinte dias 
após a promulgação desta Constituição. 
"§ Único - O mandato do atual Presidente da 
República terminará sessenta dias após a eleição 
prevista no "caput" deste artigo, com a posse do 
candidato eleito". 
Justificativa: 
O regime de transição política instituído no país com a eleição da chapa Tancredo Neves-José 
Sarney se esgota com a promulgação da nova Constituição. Este era o desejo e o compromisso 
assumido publicamente pelos criadores da chamada Nova República. A retomada do direito de eleger 
diretamente o próximo Presidente da República é uma aspiração de todo o povo brasileiro e 
consideramos que isso deve ocorrer no prazo máximo de 120 dias após a promulgação da nova 
Constituição, quando se encerra objetivamente o período da transição. Só um Presidente eleito 
diretamente pelo povo terá a legitimidade necessária para consolidar o regime democrático e 
enfrentar a grave crise econômica vivida pelo país. 
Parecer:   
   A Emenda em tela estabelece prazo a partir da promulgação da nova Constituição, para a 
realização de eleições para a Presidência da República. 
A proposta conflita os relevantes interesses relacionados com a implementação das reformas e 
mudanças determinadas pelo texto que estamos elaborando. Faz-se assim necessária a manutenção 
dos atuais dirigentes para a implantação das alterações institucionais e administrativas que se 
fizerem necessárias. 
Somos, pelo exposto, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:09172 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva) 
Substitua-se, no art. 458, a expressão 
"quinze de março de 1990" pela expressão "15 de março de 1989". 
Justificativa: 
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A proposta fixa o mandato do atual Presidente da República em quatro anos, tomando por base o 
compromisso da Aliança Democrática, dos seus candidatos (Tancredo Neves e José Sarney), das 
forças populares, que, nas ruas, em movimento histórico (“Diretas Já”), propiciaram o fim de um triste 
período de vinte anos. Compromisso é para ser honrado. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art.458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:09284 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 458. 
Justificativa: 
A matéria está regulada na nova redação proposta ao Artigo 444. 
Parecer:   
   A proposição em questão, pretende suprimir o art. 458 do Projeto. 
A nosso ver, faz-se necessária a fixação do mandato atual do Presidente da República, tendo em 
vista a fase de transição que atravessa o País. 
A data fixada no dispositivo em tela atende às necessidades de implantação das alterações políticas 
e institucionais. 
Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:09365 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA 
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 458 DAS 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
O Artigo 458, do Projeto de Constituição, 
passa a ter a seguinte redação: 
Art. 458 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em quinze de março de 1989. 
Justificativa: 
Entre as várias sugestões para a duração do mandato do atual Presidente da República, parece-nos 
ser a de quatro anos a mais conveniente e a mais compatível com um dos princípios que orientam e 
norteiam os regimes democráticos. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art.458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
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a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:09373 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o art. 444, acrescentando-lhe 
mais um parágrafo, com a consequente supressão do 
art. 458. 
Art. 444 - O sistema de governo instituído 
nesta Constituição entrará em vigor no dia 15 de 
março de 1989, com o início do mandato do próximo 
Presidente da República, não sendo passível de 
emenda, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir de 
sua instalação, devendo nesse mesmo dia, ser 
nomeado o Primeiro-Ministro e os demais 
integrantes do Conselho de Ministros. 
§ 1o. - Neste caso, o Primeiro-Ministro e dos 
demais integrantes do Conselho de Ministros 
comparecerão perante o Congresso Nacional para dar 
notícia de seu programa de governo, vedada a moção 
reprobatória. 
§ 2o. - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 15 de março de 1989. 
Justificativa: 
Não é aconselhável mesclar considerações de natureza estrutural da nova ordem jurídica que se 
pretende duradoura com a problemática do imediato, do conjuntural, sob pena de incidir-se em grave 
erro que aliás a nossa história já registra. 
Fixado o mandato do atual Presidente para 04 (Quatro) anos, conforme compromisso solene de 
Tancredo Neves e de José Sarney com a Nação Brasileira e encerrado em 15 de março de 1989 o 
governo da transição para a democracia, é a partir desse momento que o País deve iniciar a sua 
nova etapa histórica, adotando o sistema parlamentarista de governo. 
É impossível decidir-se com isenção e racionalidade, com os olhos no horizonte mais largo como 
exige a seriedade desta questão se conduzirmos as coisas para estimular e acirrar óbvios e 
inevitáveis interesses momentâneos dos atores presentes na atual cena política. Não é por outra 
razão que o modelo parlamentarista que estamos tentando construir se vê a cada passo sob pressão 
de interesses (legítimos até) das correntes que representam na Constituinte o segmento político 
liderado pelo atual Presidente da República. Daí as fórmulas de acomodação ora batizadas de semi-
Presidencialismo, neo-parlamentarismo, parlamentarismo mitigado e outros que tais, algumas delas 
incorrendo em gravíssimos riscos de inviabilização completa do bom funcionamento das instituições, 
justamente pela neutralização das virtudes de um e de outro modelo, pela retirada de componentes 
essenciais para funcionamento de qualquer deles. 
O único caminho seguro para evitar tal equívoco histórico consiste em deixar intocado o atual sistema 
presidencialista, sobre o qual assumiu o Governo do Presidente José Sarney. Ao mesmo tempo não 
há porque transgredir a duração pactuada entre a Aliança Democrática e a Nação num período de 04 
(quatro) anos fixado para transição. 
Parecer:   
   A Emenda não se coaduna com o entendimento majoritário na Comissão de Sistematização. 
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:09589 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se os arts. 456, 457 e 458 do Projeto 
de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Os mandatos dos atuais Presidente, Governadores, Vice-Governadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, 
Vereadores, Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais obedecerão aos prazos 
previstos na vigência da constituição em que foram conquistados. 
A meu ver, temos o dever de garantir o tempo dos mandatos estabelecidos na constituição vigente. 
A diminuição do prazo desse mandato, seja de Presidente ou de vereador, depende exclusivamente 
da sua vontade e discernimento. Não me parece honesto sob qualquer pretexto tomar essa iniciativa, 
quem não for o detentor do mandato. 
Parecer:   
   O calendário eleitoral estabelece no Projeto melhor atende aos desígnios que devem nortear a nova 
fase constitucional. 
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:10012 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa - Art. 458 
Dê-se ao artigo 458 do Projeto de 
Constituição a seguinte redação: 
"Art. 458 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 31 de dezembro de 1988". 
Justificativa: 
Dentre as várias sugestões para a duração do mandato do atual Presidente da República, parece-nos 
ser a de quatro anos a mais conveniente e a mais compatível com de um os princípios que orientam e 
norteiam os regimes democráticos. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art. 458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:10104 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa 
1) Dê-se ao art. 444, a seguinte redação: 
"Art. 444 - O sistema de Governo adotado 
nesta Constituição, instalar-se-á à partir do dia 
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quinze de março de 1990, quando terminará o 
mandato do atual Presidente da República"". 
2) Suprima-se o art. 458. 
Justificativa: 
Não só existe dissenso quanto ao mandato presidencial, como também sobre a implantação do novo 
sistema de Governo Fixando em cinco anos o mandato do atual Presidente, a emenda pretende que, 
até o término de sua gestão, não se alterem as condições de exercício do cargo, constantes na 
ocasião de sua investidura. 
De outra parte, teríamos prazo razoável para preparação e implantação do novo sistema. 
Parecer:   
   A Emenda não se coaduna com o entendimento majoritário na Comissão de Sistematização. 
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:10195 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA 
Dispositivo emendado: Artigo 456 
Suprima-se, do artigo 456 do Projeto de 
Constituição, o seguinte: 
456 - ... e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Vereadores, eleitos em 15 de novembro de 1985, 
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1989, com a 
posse dos eleitos. 
Justificativa: 
No intuito de evitarem-se disposições contraditórias e antagônicas no corpo da futura Carta Magna, 
estamos pedindo a supressão da parte final do artigo 456, referente à data de término do mandato 
dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, pelo fato de que apresentamos emenda modificativa ao 
artigo 64. transformando em § 1º o seu parágrafo único, e transformando este em § 2º. A emenda 
modificativa determina a prorrogação dos mandatos de área municipal por mais um ano; a fim de que 
coincida a eleição de novos Prefeitos, Vice-prefeitos e Vereadores com a do Presidente da República, 
a 15 de novembro de 1989, Centenário da Proclamação da República. O povo deve ter o direito de 
optar, nas urnas, pela continuidade de um Governo que considere operoso, sério e benéfico" 
Parecer:   
   O assunto compete à legislação ordinária, não é normal constitucional. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11085 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O artigo 458 passará a ter a seguinte redação: 
Art. 458 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 31 de dezembro de 1988. 
Justificativa: 
A transição se completa com a eleição direta para Presidente da República em 15.11.1988. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art. 458 do 
Projeto. 
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A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:11112 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva, no Título X, onde couber: 
Inclua-se nas disposições transitórias os 
seguintes artigos. 
Art. - As eleições para Presidente e Vice- 
Presidente da República, realizar-se-ão noventa 
dias depois de promulgada esta Constituição, e os 
eleitos tomarão posse quarenta e cinco dias após 
as eleições. 
Art. - O mandato dos eleitos terminará em 2 
de janeiro de 1992. 
Art. - O atual Presidente da República é 
reelegível para as eleições previstas neste 
artigo. 
Justificativa: 
As eleições diretas para Presidente e Vice-Presidente da República constituem-se numa verdadeira 
aspiração nacional. 
A crise que atravessa o País, resultado da ilegitimidade dos Governos após 1964, deverá ser 
superada com a participação popular e o primeiro passo será a eleição direta. 
Milhões de brasileiros ainda não votaram para Presidente e Vice-Presidente da República e o 
conjunto da nação aguarda a possibilidade de eleger os mandatários maiores. 
Dois marcos importantes, na atual fase histórica da República, determinam a chamada transição do 
autoritarismo á democracia; a promulgação da nova Constituição e as eleições diretas. 
Fora destes parâmetros teremos o verdadeiro continuísmo.  
Nossa proposta prevê a possibilidade do atual Presidente da República candidatar-se, marcando-se 
nova eleição presidencial para 91. 
Parecer:   
   A Emenda em tela estabelece prazo a partir da promulgação da nova Constituição, para a 
realização de eleições para a Presidência da República. 
A proposta conflita os relevantes interesses relacionados com a implementação das reformas e 
mudanças determinadas pelo texto que estamos elaborando. Faz-se assim necessária a manutenção 
dos atuais dirigentes para a implantação das alterações institucionais e administrativas que se 
fizerem necessárias. 
Somos, pelo exposto, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:11133 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   O artigo 458 do Projeto de Constituição, 
passa a ter a seguinte redação: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 77  

 

Art. 458 - O mandato de transição do atual 
Presidente da República terminará em quinze de 
março de 1989. 
Justificativa: 
Promulgada a futura Constituição, a convocação de eleições diretas para Presidente da República 
constitui, desenganadamente, a condição essencial para a estabilidade das novas instituições. 
A experiência histórica dos povos recomenda que a transição de um regime autoritário para o 
democrático não pode prolongar-se no tempo, sob pena de facilitar a reaglutinação das forças 
políticas que sustentavam o autoritarismo. 
Os compromissos públicos das forças políticas que promoveram a eleição do saudoso Presidente 
Tancredo Neves e de seu Vice, o ora exercente da Chefia do Executivo, estabeleciam a convocação 
de eleições diretas para Presidente da República e da Assembléia Nacional Constituinte. 
Aprovada a futura Constituição, subsiste o impostergável compromisso das eleições diretas, para 
concluir a transição. 
Não há nenhuma justificativa política ou constitucional para o prolongamento do mandato do Vice-
Presidente além do prazo livremente aceito pelo saudoso Presidente Tancredo Neves – quatro anos. 
Daí porque a presente emenda prevê o término do mandato de transição em 15 de março de 1989 – 
quatro anos após a investidura do Vice-Presidente José Sarney na Chefia do Executivo, por motivo 
da morte do Presidente. 
Nova Constituição, no Presidente da República, legitimamente eleito pelo povo. 
A prudência recomenda eleições diretas num prazo curto, após a promulgação da nova Carta Magna, 
para evitar um conflito de legitimidade entre as novas instituições políticas e um Presidente ilegítimo, 
pois esse conflito pode prejudicar as nascentes instituições democráticas. Quanto mais cedo se 
encerrar a transição, mais cedo ingressaremos na “plenitude do Estado de Direito”, com que sonhava 
o saudoso Presidente Tancredo Neves e todos os brasileiros. 
A recente declaração pública do Vice-Presidente José Sarney, ora no exercício da Chefia do 
Executivo que seu mandato teria 5 anos constitui uma afronta à soberania da Assembléia Nacional 
Constituinte e um desrespeito aos compromissos da Aliança Democrática. Acima de tudo, comprova 
que as forças políticas que sustentavam o regime autoritário estão se reaglutinando. Daqui a pouco, 
não serão 5, mas 6 ou mais anos. 
As eleições diretas para Presidente significam a restauração da soberania popular. Um povo livre tem 
o direito de escolher diretamente o mais alto mandatário do País. 
O Vice-Presidente José Sarney, no exercício da Presidência, pode faltar com o compromisso público 
e pretender prolongar seu mandato ilegítimo, mas a Assembléia Nacional Constituinte não pode faltar 
às esperanças do povo, há 27 anos privado de seu direito de escolher o Presidente, sob pena de 
desmoralização, pois o povo há de pensar que seus representantes se acovardaram ou se 
corromperam diante do Poder Executivo, ao aceitar a imposição do mandato de cinco anos. 
Confiamos em que a Assembléia Nacional Constituinte não irá sucumbir ante as pressões ou 
seduções do Poder Executivo corresponderá aos anseios da Nação, definindo em quatro anos o 
mandato de transição. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art. 458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:11898 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 458 do Projeto a seguinte redação: 
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Art. 458 - O Presidente e o Vice-Presidente 
da República serão eleitos, simultaneamente, em 
todo o País, no dia de 15 de novembro de 1988. 
§ 1o. Os eleitos tomarão posse em sessão do 
Congresso Nacional, prestando o respectivo 
compromisso no dia 15 de janeiro de 1989. 
§ 2o. - Aplicar-se-ão, na eleição, os 
princípios estabelecidos nesta Constituição. 
Justificativa: 
Concluído o trabalho de conformar a Constituição, não há mais que se falar em distensão, abertura 
ou transição democrática. 
Estaremos completando, encerrando um ciclo histórico que dará lugar ao novo e, ai, sim, à Nova 
República. A promulgação da Constituição é o fim do processo de transição. E a eleição do 
Presidente pelo voto direto o começo do novo pacto social celebrado da única forma estável e 
duradoura conhecida pelos democratas. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art. 458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:12212 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa 
Dê-se ao art. 458 do projeto de Constituição, 
nas disposições transitórias, a seguinte redação: 
Art. 458 - O mandato do atual Presidente da 
República, terminará no dia 1o. de janeiro de 
1989, com a posse de seu sucessor, eleito 45 
(quarenta e cinco) dias antes. 
Justificativa: 
“Não aceito nem mais nem menos de quatro anos. Só conheço a democracia, com quatro anos. Uma 
transição só é possível com quatro anos – menos é impossível; mais é autoritarismo” 
“Embora a duração do mandato presidencial deve ser objeto de deliberação da Assembléia Nacional 
Constituinte, manifesto desde logo, a minha posição no sentido de que esse mandato deva ser de 
quatro anos” 
Transcrevo palavras dos Presidentes Tancredo Neves e José Sarney, um por ocasião da convenção 
do PMDB em 17.01.85, e outro por ocasião da assinatura à mensagem enviada ao Congresso 
Nacional, convocando esta Assembléia Nacional Constituinte. 
Estamos apenas apoiando o que nossos governantes, de fato e de direito, pronunciaram, avalizando 
a transição. Ressalva-se a diminuição de 75 (setenta e cinco) dias, para coincidir com o início do ano 
fiscal. 
As posições de Tancredo Neves e José Sarney, nestas declarações, por si só justificam a nossa 
proposição. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art. 458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
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De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:12819 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA 
Dispositivo Emendado: Art. 458 nas 
Disposições Transitórias 
dê-se a seguinte redação ao art. 458 do 
Projeto de Constituição: 
"O mandato do atual presidente da república 
terminará em 15 de março de 1989". 
Justificativa: 
D assunto é por demais polêmico, mas há compromissos políticos do ex-presidente Tancredo Neves 
e do próprio presidente José Sarney, ao assumir, de que o mandato do atual presidente seja de 
quatro anos. Vivemos um período de transição, que se esgota com a promulgação da nova Carta 
Magna do país. De outra parte, mesmo reconhecendo que o atual presidente chegou ao poder pela 
única via possível, o colégio eleitoral, diante do autoritarismo que reinava no país, o atual mandato 
não conta com a legitimidade do voto popular. Por esta razão acreditamos ser imperioso dar ao 
Presidente da República, ainda mais num período de crise que vivemos, a autoridade e a 
respeitabilidade que somente o voto universal e secreto podem conferir 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art.458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
 
   EMENDA:13729 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - Acrescentar no Título X, das Disposições 
Transitórias do Projeto o seguinte dispositivo: 
- Suprimir os artigos 456, 457, 458 e 459 do 
Projeto de Constituição. 
Art. - Ficam convocadas eleições gerais para 
os cargos eletivos federais a se realizarem no 
prazo de 120 dias da promulgação da presente 
Constituição, bem como, eleições gerais nos 
Estados para 120 dias após a promulgação das 
respectivas constituições ou das emendas que as 
venham adaptar a presente Constituição. 
Justificativa: 
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A Constituição a par de declarar os direitos e garantias individuais e coletivos, bem como estabelecer 
os princípios e normas de regência da organização social e econômica de um povo, é acima de tudo, 
o diploma organizacional e fundacional do Estado e organizador da sociedade política. 
Os atuais cargos de representação política foram preenchidos na vigência da ordem, e da 
constituição revogada, e como estabelecer-se-á com a nova constituição novo ordenamento do 
Estado é necessário que a representação política e o exercício do poder político se adequem a nova 
realidade, sob pena de o passado continuar governando e limitando o futuro. 
Parecer:   
   O propósito da Emenda atrita com o espírito do Projeto e do substitutivo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13744 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA 
O art. 458 do Projeto de Constituição, passa 
a ter a seguinte redação: 
Art. 458. O mandato de transição do atual 
Presidente da República terminará em quinze de 
março de 1989. 
Justificativa: 
Promulgada a futura Constituição, a convocação de eleições diretas para Presidente da República 
constitui, desenganadamente, a condição essencial para a estabilidade das novas instituições. 
A experiência histórica dos povos recomenda que a transição de um regime autoritário para o 
democrático não pode prolongar-se no tempo, sob pena de facilitar a reaglutinação das forças 
políticas que sustentavam o autoritarismo. 
Os compromissos públicos das forças políticas que promoveram a eleição do saudoso Presidente 
Tancredo Neves e de seu Vic, o ora exercente da Chefia do Executivo, estabeleciam a convocação 
de eleições diretas para Presidente da República e da Assembléia Nacional Constituinte. 
Aprovada a futura Constituição, subsiste o impostergável compromisso das eleições diretas, para 
concluir a transição. 
Não há nenhuma justificativa política ou constitucional para o prolongamento do mandato do Vice-
Presidente além do prazo livremente aceito pelo saudoso Presidente Tancredo Neves – quatro anos. 
Daí porque a presente emenda prevê o término do mandato de transição em 15 de março de 1989 – 
quatro anos após a investidura do Vice-Presidente José Sarney na Chefia do Executivo, por motivo 
da morte do Presidente. 
Nova Constituição, no Presidente da República, legitimamente eleito pelo povo. 
A prudência recomenda eleições diretas num prazo curto, após a promulgação da nova Carta Magna, 
para evitar um conflito de legitimidade entre as novas instituições políticas e um Presidente ilegítimo, 
pois esse conflito pode prejudicar as nascentes instituições democráticas. Quanto mais cedo se 
encerrar a transição, mais cedo ingressaremos na “plenitude do Estado de Direito”, com que sonhava 
o saudoso Presidente Tancredo Neves e todos os brasileiros. 
A recente declaração pública do Vice-Presidente José Sarney, ora no exercício da Chefia do 
Executivo que seu mandato teria 5 anos constitui uma afronta à soberania da Assembléia Nacional 
Constituinte e um desrespeito aos compromissos da Aliança Democrática. Acima de tudo, comprova 
que as forças políticas que sustentavam o regime autoritário estão se reaglutinando. Daqui a pouco, 
não serão 5, mas 6 ou mais anos. 
As eleições diretas para Presidente significam a restauração da soberania popular. Um povo livre tem 
o direito de escolher diretamente o mais alto mandatário do País. 
O Vice-Presidente José Sarney, no exercício da Presidência, pode faltar com o compromisso público 
e pretender prolongar seu mandato ilegítimo, mas a Assembléia Nacional Constituinte não pode faltar 
às esperança do povo, há 27 anos privado de seu direito de escolher o Presidente, sob pena de 
desmoralização, pois o povo há de pensar que seus representantes se acovardaram ou se 
corromperam diante do Poder Executivo, ao aceitar a imposição do mandato de cinco anos. 
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Confiamos em que a Assembléia Nacional Constituinte não irá sucumbir ante as pressões ou 
seduções do Poder Executivo corresponderá aos anseios da Nação, definindo em quatro anos o 
mandato de transição. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art. 458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:13812 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   EMENTA 
Altera o art. 458 do Projeto de Constituição, 
que estabelece o prazo do mandato do atual 
Presidente da República. 
TEXTO 
Art. 458 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 15 de março de 1989. 
Justificativa: 
A Assembléia Nacional Constituinte é soberana pra deliberar sobre o assunto. Não faz o menor 
sentido o país ter promulgada uma Constituição elaborada por um Congresso que o povo elegeu 
através do voto direto e continuar com o chefe do executivo federal atual. O pressuposto básico do 
regime democrático é a legitimidade, coisa que o atual Presidente da República não possui, pois não 
foi o povo que o colocou ali. O povo quer escolher o detentor do cargo mais importante da 
administração pública brasileira. Além do mais, como será possível fazer a Nação voltar à 
normalidade democrática se a expressão que melhor representa o autoritarismo continua em 
vigência. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art. 458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:14547 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva 
Dispositivo Emendado: art. 458 
Dê-se ao art. 458 do Projeto de Constituição 
a seguinte redação: 
"Art. 458 - A eleição do próximo Presidente 
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da República será realizada no dia 15 de novembro 
de 1988 (hum mil novecentos e oitenta e oito), com 
a posse do eleito no dia 15 de março de 1989, 
quando se encerra o mandato do atual do cargo." 
Justificativa: 
A eleição do futuro Presidente da República pelo voto direto e secreto de todos os brasileiros é uma 
forte aspiração popular. A Constituinte não pode voltar suas costas para a vontade do povo e deve 
aprovar um dispositivo que garanta esse legítimo direito no prazo mais curto de tempo possível. 
Consideramos que o mandato do atual Presidente da República, eleito pelo Colégio Eleitoral para um 
governo de transição se esgota com a promulgação da nova Carta Magna do país. Nesse sentido, 
deverão ser realizadas eleições diretas para escolher o sucessor do atual Presidente da República no 
dia 15 de novembro de 1988. Essa emenda de plenário, subscrita pelos líderes de diversos partidos 
com assento nesta Assembléia. formaliza a vontade expressa da ampla maioria dos brasileiros. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art. 458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:14702 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva 
Dispositivo Emendado: Disposições Transitórias - Título X: 
Acrescente-se, ao capítulo das Disposições 
Transitórias, o seguinte artigo onde couber: 
"Disposições Transitórias 
Art. - É de quadro anos o mandato do atual 
Presidente da República, a contar da data da posse." 
Justificativa: 
Justificativa ilegível. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art.458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:14963 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 458 do 
Projeto de Constituição: 
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"Art. 458 - Cento e vinte dias depois de 
promulgada esta Constituição, proceder-se-á a 
eleição em todo o País, para Presidente e Vice- 
Presidente da República, por sufrágio universal 
direto e secreto, obedecidas as demais normas 
constitucionais pertinentes. 
Parágrafo único - O Congresso Nacional, 
dentro de 30 (trinta) dias da promulgação desta 
Constituição, aprovará lei destinada a estabelecer 
normas gerais e especiais para a eleição de que 
trata este artigo. 
Justificativa: 
As forças políticas que apoiaram a chapar Tancredo Neves-José Sarney assumiram o compromisso 
expresso de considerar o mandato de seis anos como mero acidente e proclamaram que o prazo 
efetivo seria decidido pela Constituinte. 
As declarações de Tancredo, em 17 de janeiro de 1985, em entrevista coletiva, e de Sarney em 08 de 
maio, ambos em 1985, já eleitos e o segundo já empossado, transcritos na “Folha de São Paulo”, de 
(10/12/86) e no “O Globo” (08/05/85) corroboram o entendimento, já àquela época firmado, de que o 
Governo que assumiria o poder seria inevitavelmente um Governo de transição, cuja finalidade 
primordial era promover a transição do autoritarismo para a democracia plena. As declarações de 
políticos, autoridades, juristas, empresários, levam à conclusão inarredável de que o atual Governo é 
de transição. E, como tal, terá cumprido plenamente sua tarefa, ao ser promulgada a nova 
Constituição, que passará a ser o divisor de águas entre o Brasil do arbítrio, do passado e o Brasil 
Novo, pujante, soberano, da democracia plena e da esperança. 
A tudo isso se acrescente a anomalia de um Presidente da República eleito, por via indireta, quanto 
todos os outros mandatários o foram por voto direto. (trecho ilegível) quando a Constituição, então em 
vigor, e ora em elaboração, não abrigar – como certamente não o fará – eleição indireta para 
qualquer nível. 
Ressalte-se ainda que a classe política vem se convencendo mesmo dentre aqueles que defenderam 
o mandato de seis anos, de que é inevitável a realização de eleição presidencial em 1988, admitindo-
a a 15 de novembro. A se admitir a realização de eleição presidencial no próximo ano, a proposição 
que defendemos desde o início dos trabalhos da Constituinte – realização de eleições presidenciais 
120 dias após a promulgação da nova Constituição – não encontra nenhum impedimento para seu 
acolhimento, seja do ponto de vista jurídico, sob o prisma ético ou mesmo lógico. 
O povo brasileiro aspira eleger seu Presidente no próximo ano. A nosso ver, necessário se faz que se 
promova a eleição no mais curto prazo possível. 
Parecer:   
   A Emenda em tela estabelece prazo a partir da promulgação da nova Constituição, para a 
realização de eleições para a Presidência da República. 
A proposta conflita os relevantes interesses relacionados com a implementação das reformas e 
mudanças determinadas pelo texto que estamos elaborando. Faz-se assim necessária a manutenção 
dos atuais dirigentes para a implantação das alterações institucionais e administrativas que se 
fizerem necessárias. 
Somos, pelo exposto, pela rejeição da Emenda. 
 
   EMENDA:15054 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. 457 
O art. 457 do Projeto de Constituição, passa 
a ter a seguinte redação: 
"Art. 457. Os mandatos dos Governadores e dos 
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Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão no dia 1o. de janeiro de 1991, 
com a posse dos eleitos." 
Justificativa: 
Com a adoção do estabelecido no art. 60 do Projeto de Constituição, determinando a posse dos 
Governadores para o dia 1º de janeiro, por necessidade de adequação, justifica-se a presente 
emenda. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva fixar, expressamente, o término dos mandatos dos atuais Governadores, com o 
feito de adequá-lo à regra do art. 60 do Projeto. 
A nosso ver, o dispositivo em tela não necessita ser adaptado, pois estabelece o mandato do 
Governador, devendo as datas ficar para disciplinação das Constituições estaduais. 
Pelo rejeição da Emenda. 
 
   EMENDA:15165 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 456, do Projeto de 
Constituição, o parágrafo único: 
Art. 456 -........................ 
Parágrafo Único. Aos prefeitos, cujos 
mandatos extinguem-se, em 1o. de janeiro de 1989, 
fica garantido o direito a uma reeleição, que será 
definida em Lei Especial. 
Justificativa: 
Estamos propondo a inclusão do parágrafo único no Art. 456, de forma a permitir que aos atuais 
mandatários municipais, seja assegurado o direito à uma reeleição. 
Entendemos que, a unificação eleitoral para os cargos municipais deve ser mantida, e que boa parte 
dos prefeitos eleitos em 15 de novembro de 1985, ficaram com um mini-mandato. Com a instituição 
desse dispositivo, democraticamente, estamos oferecendo a oportunidade para que as comunidades 
decidam se desejam, ou não, a continuidade administrativa de seus mandatários. 
Parecer:   
   A emenda pretende permitir a reeleição dos prefeitos cujos mandatos se extinguem em 1o. de 
janeiro de 1989, conforme o art. 456. Pelo não acolhimento, nos termos da orientação 
adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:15323 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa. 
Dê-se ao art. 458 a seguinte redação: 
"Art. 458 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 15 de março de 1989." 
Justificativa: 
Desde o início dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, temos defendido um mandato de 
quatro anos para o atual Presidente da República. A emenda ora apresentada, portanto, não só 
reitera o posicionamento já expresso em etapas anteriores como, também, reflete o pensamento e o 
desejo da maioria da Nação que está a clamar por eleições diretas o mais breve possível. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 85  

 

Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art.458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:15654 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Das Disposições Transitórias. 
Substitua-se o art. 458 pelo seguinte: 
Art. 458 - Mandato do atual Presidente da 
República terminará em trinta e um de dezembro de 
1988. 
Justificativas: 
O texto constitucional vigente fixa o prazo de cento e vinte dias entre as eleições presidenciais e o 
término do mandato de Presidente e Vice-Presidente da República. Assim, eleitos a 15 de novembro, 
somente a 15 de março são empossados os novos mandatários. 
As Constituições Estaduais acompanham a constituição federal na matéria, e estabelecem prazos 
idênticos para eleição e posse dos Governadores e Vice-Governadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos. 
A prática tem apontado dois significativos inconvenientes nesse longo intervalo entre eleição e posse; 
o gradativo estabelecimento de uma administração paralela e, especialmente nos Estados e 
municípios, a manipulação muitas vezes irresponsável de recursos orçamentários anuais, pelo 
governante que se afasta. 
Nesse contexto, e a fim de por cobro à prática de terra arrasada, em termos de recursos 
orçamentários, impõe-se a reforma sugerida, que sem dúvida assegurará a integridade do orçamento 
para o primeiro ano de mandato do novo governante. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art. 458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:15792 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA 
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 458 
Dê-se ao art. 458 do Projeto de Constituição 
a seguinte redação: 
"Art. 458 - Será realizada eleição direta 
para Presidente da República, cento e vinte dias 
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após a promulgação desta Constituição. 
§ único - O mandato do atual Presidente da 
República terminará sessenta dias após a eleição 
prevista no caput deste artigo, com a posse do 
candidato eleito". 
Justificativa: 
O regime de transição política instituído no país com a eleição da chapa Tancredo Neves-José 
Sarney se esgota com a promulgação da nova Constituição. Este era o desejo e o compromisso 
assumido publicamente pelos criadores da chamada Nova República. A retomada do direito de eleger 
diretamente o próximo Presidente da República é uma aspiração de todo o povo brasileiro e 
consideramos que isso deve ocorrer no prazo máximo de 120 dias após a promulgação da nova 
Constituição, quando se encerra objetivamente o período da transição. Só um Presidente eleito 
diretamente pelo povo terá a legitimidade necessária para consolidar o regime democrático e 
enfrentar a grave crise econômica vivida pelo país. 
Parecer:   
   A Emenda em tela estabelece prazo a partir da promulgação da nova Constituição, para a 
realização de eleições para a Presidência da República. 
A proposta conflita os relevantes interesses relacionados com a implementação das reformas e 
mudanças determinadas pelo texto que estamos elaborando. Faz-se assim necessária a manutenção 
dos atuais dirigentes para a implantação das alterações institucionais e administrativas que se 
fizerem necessárias. 
Somos, pelo exposto, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:15826 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   Nas Disposições Gerais e Transitórias da nova 
Constituição, acrescentem-se os seguintes 
dispositivos; onde couberem: 
"Art. ... Os mandatos do Presidente e do 
Vice-Presidente da República eleitos em 15 de 
janeiro de 1985 terminarão em 31 de janeiro de 
1989." 
.................................................. 
"Art. ... É fixada a data de 15 de novembro 
de 1988 para a eleição do Presidente e do Vice- 
Presidente da República, com mandato de 4 (quatro) 
anos e direito à reeleição por uma vez, devendo 
ocorrer a posse dos eleitos em 1o. de fevereiro de 
1989." 
.................................................. 
"Art. ... Os mandatos dos Prefeitos, Vice- 
Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de novembro 
de 1982 e 15 de novembro de 1985 terminarão em 31 
de janeiro de 1989." 
.................................................. 
"Art. ... É fixada a data de 15 de novembro 
de 1988 para a eleição de Prefeitos, Vice- 
Prefeitos e Vereadores, com mandato de 2 (dois) 
anos e direito à reeleição, devendo ocorrer a 
posse dos eleitos em 1o. de fevereiro de 1989. 
§ 1 - A reeleição para os cargos executivos 
será possível somente por uma vez. 
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.................................................. 
"Art. ... Os mandatos dos Governadores e 
Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 
1986 terminarão em 31 de janeiro de 1991."" 
.................................................. 
"Art. ... É fixada a data de 15 de novembro 
de 1990 para a eleição de Senadores, Deputados 
Federais e Estaduais, Governadores e Vice- 
Governadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Vereadores, com mandato de 4 (quatro) anos, 
direito à reeleição, devendo a posse ocorrer em 
1o. de fevereiro de 1991." 
§ 1o. - A reeleição para os cargos executivos 
será possível somente por uma vez. 
§ 2o. - Somente uma cadeira no Senado estará 
em disputa. 
Art. ... É fixada a data de 15 de novembro de 
1992 para eleição do Presidente e do Vice- 
Presidente da República, com mandato de 4 
(quatro) anos e direito à reeleição, por uma vez, 
devendo a posse ocorrer em 1o. de fevereiro de 
1993." 
.................................................. 
"Art. ... É fixada a data de 15 de novembro 
de 1994 a eleição de Senadores, Deputados Federais 
e Estatuais, Governadores, Vice-Governadores, 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, com 
mandato de 4 (quatro) anos, e direito à reeleição, 
devendo a posse ocorrer no dia 1o. de fevereiro de 
1995." 
§ 1o. A reeleição para os cargos executivos 
será possível somente por uma vez. 
§ 2o. Estarão em disputa as três cadeiras do 
Senado Federal. 
Justificativa: 
A presente proposta à Assembléia Nacional Constituinte procura alcançar, dentre outros objetivos, 
uma autêntica coincidência eleitoral, compreendendo a mesma duração dos mandatos para todos os 
cargos eletivos, inclusive dos senadores, e as datas das eleições, término dos mandatos e posse dos 
eleitos no mesmo dia do ano, com exceção das eleições presidenciais, que serão realizadas em anos 
diferentes, observando, contudo, as datas de 15 de novembro, 31 de janeiro e 1º de fevereiro para o 
dia das eleições, término dos mandatos e posse dos eleitos. 
Para atingirmos o objetivo desejado pela grande maioria da classe política e do eleitorado brasileiro, 
em futuro próximo, necessário se torna, em caráter excepcional, que alguns mandatos sejam 
reduzidos, outros de curta duração para as próximas eleições, e até mesmo prorrogação de outros 
pelo prazo de um mês. 
Dessa forma, o mandato do atual Presidente da República terminará em 31 de janeiro1989, os 
mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores terminarão em 31 de janeiro de 1989; e o 
dos Governadores e Vice-Governadores eleitos em 1986, em 31 de janeiro de 1991. 
Haverá, então, redução do mandato presidencial em menos de dois anos; dos Governadores e Vice-
Governadores eleitos em 1986, em quarenta e quatro dias, e um aumento no mandato dos atuais 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, correspondente a um mês. 
Da mesma forma, os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de 
novembro de 1988 terão a duração de apenas dois anos – mandato tampão. 
Fica assegurado o mandato de 8 anos dos Senadores eleitos em 1986, por tratar-se de legítimo 
direito democrático adquirido. 
De 1990 em diante, todos os exercentes de cargos eletivos terão quatro anos de mandato. Não 
encontraremos razões que justifiquem procedimento diferente. 
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A data das eleições será sempre o dia 15 de novembro. O término dos mandatos no dia 31 de 
janeiro. E a posse dos eleitos, o dia 1º de fevereiro. 
Com a realização das eleições em dois turnos, para cargos executivos que também estamos 
propondo à Assembléia Nacional Constituinte, noutra proposta, não será possível a posse dos 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores a 1º de janeiro de 1989 – como está previsto. 
A posse dos eleitos não pode ficar muito próximo nem muito distante da data das eleições. No 
primeiro caso, o processo eleitoral ainda continua lento, apesar dos avanços alcançados nos últimos 
anos. No segundo caso, ocorre uma série de fatos de ordem política e administrativa, nocivos aos 
interesses públicos. 
Não resta a menor dúvida de que a coincidência de eleições, de duração e término de mandatos e de 
posse dos eleitos é a melhor fórmula e solução para evitar a repetição de pleitos a cada ano, 
provocando conflitos de consequências danosas ao regime e à democracia, além das despesas de 
grande vulto que os pleitos acarretam e a paralização do país nesse período. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende estabelece coincidência eleitoral, com exceção das eleições 
presidenciais. 
No que concerne ao mandato do atual Presidente da República, cabe ressaltar que a redução maior 
do que a já estabelecida no Projeto, torna-se inconveniente face ao período de restauração orgânica, 
institucional e política do País, provocada pelo advento da Constituição que ora elaboramos. 
De igual forma, a alteração calendária eleitoral proposto no texto do Projeto melhor atende aos 
desígnios que devem mostrar a nova fase constitucional. 
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:15902 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   O Art. 458 passa a ter esta redação: 
Art. 458 - O mandato do atual Presidente da 
República é de 4 (quatro) anos, com término no dia 
15 de março de 1989. 
Justificativa: 
A opinião pública brasileira já, por várias vezes, manifestou-se no sentido da realização de eleições 
diretas para o Presidente e Vice-Presidente da República. 
O mandato do atual Presidente é de transição, portanto, transitório, de vez que emanou do Colégio 
Eleitoral. 
As várias demonstrações populares indicam que há necessidade de legitimação do mandato 
presidencial, o que só será possível com a eleição direta em 1988. 
Parecer:   
      A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art.458 
do Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
 
   EMENDA:15951 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva 
Dispositivo Emendado: Art. 456 
Suprima-se o art. 456 
Justificativa: 
A prorrogação de mandatos é uma pretensão com a qual não concordamos. Os detentores desses 
mandatos foram eleitos com prazo certo para entregar o cargo. 
Parecer:   
   A emenda objetiva a supressão do artigo 456, com base no entendimento de que a prorrogação de 
mandatos é pretensão indevida, posto que seus detentores foram eleitos com prazo certo. 
Prejudicada, em face das alterações procedidas no substitutivo. 
   
   EMENDA:16225 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva. 
Substitua-se os artigos 458 e 459, Título X 
Das Disposições transitórias por: 
Art. 458 Ficam convocadas eleições para 
Presidente da República, Deputados e Senadores a 
serem realizadas noventa dias contados da vigência 
desta Constituição. 
§ 1o Os atuais mandatos ficarão extintos com a 
posse dos eleitos, que se dará imediatamente à, 
diplomação dos mesmos pelos Tribunais Eleitorais. 
§ 2o Fica assegurado aos atuais detentores dos 
Cargos de Presidente da República e Vice- 
Presidente da República o direito à reeleição para 
o pleito ora convocado. 
Justificativa: 
1. Firmado o novo Pacto Social, expresso pela Constituição, que se promulgará pela vontade 
soberana da Assembleia Nacional Constituinte, pensamos ingressar em nova ordem, definindo novo 
tempo. 
A Constituinte, pensamos nós, deveria ter sido convocada com a missão exclusiva, superior e 
objetiva de elaborar o novo Pacto Social. Infelizmente, razões de ordem política ou de falta de visão 
mais patriótica não permitiram esse desideratum. 
2. Sob a nova Constituição, acreditamos que o mais correto e digno seria autenticarmos os poderes 
maiores da República. A Presidência e Vice-Presidência da República, face às circunstâncias que 
constituíram, em que pesem o apoio e apreço populares, devem ser levadas à unção da vontade do 
povo, fonte primária do poder nos regimes democráticos. A legitimação daí decorrente, na nova 
ordem, certamente fortalecerá o Poder Executivo, propiciando-lhe com segurança o encaminhamento 
das decisões que dizem respeito ao destino nacional. 
3. O Poder Legislativo maior, o Congresso Nacional, convocado para funções duplas, de constituinte 
e concomitantemente para exercício da legislação ordinária, em muito perdeu, ante a consciência 
nacional, não só pelas contradições geradas pela ditadura a que sucedeu, como pela campanha 
sórdida que lhe moveram os detratores da democracia. 
4. Com a nova ordem, deve emergir, pensamos ser inadiável um gesto, imprescindível um ato, 
irrecusável uma atitude, que recoloque o mundo político e, particularmente o Parlamento à altura da 
confiança e respeito de toda a nação; que melhor oportunidade não seria essa a de, por nossas 
vontades, devolvermos ao povo, insistimos, fonte primária do poder, o direito de, por eleições livres, 
indicar os quadros do Congresso Nacional. 
5. Ficaria extinta nossa missão de Constituinte com a promulgação da nova Constituição. Ordenada a 
nação, voltaríamos às bases da Pátria para buscarmos a legitimidade na nova ordem. Esta, 
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pensamos nós, seria a mais bela forma de restabelecermos o conceito dos políticos, o respeito pelo 
Parlamento e um exemplo que engrandeceria os valores permanentes em que a Pátria e seu povo 
devem crer. 
Muitos poderão dizer-nos inábil ou meramente sonhador. Pelo primeiro predicado, identificaríamos os 
aboletados no Poder, os que acreditam que a prática política deva ser a do oportunismo, a do jogo 
perigoso dos interesses meramente pessoais ou grupais, esses mesmos que fazendo-o descrer de 
suas instituições e a rir-se da caricatura política com que são retratados nos vídeos da comicidade 
nacional. Pelo segundo predicado, insistimos por recebê-lo por inteiro, porquanto não admitiremos 
jamais descrer da existência da dignidade política, da decência política, da honradez política, 
parceiras inseparáveis da Política no seu sentido lato e como deve ser entendida. 
6. Há argumentos que indicam o rumo das alternativas militares, caso se determine o toque no 
mandato do Presidente José Sarney. Não acreditamos! Não há razão de ordem alguma a determinar 
a intervenção militar, nem tão pouco acreditamos que os militares, depois de terem, por omissão ou 
comissão sustentado a ditadura fascista, corrupta e entreguista de 64, venham a atrever-se em nova 
investida. O preço seria caro demais! De outra forma não podemos admitir que o medo embutido na 
chamada “prudência” seja a base da nova Pátria, que queremos. Aconselhar-se com o medo não é 
tarefa de estadista nem pode ser o de uma Assembleia Nacional Constituinte, que se pretende 
representativa dos sonhos da grande Nação que queremos para nós e nosso filhos. 
8. Atrevo-me em propor estas medidas, para definirem-se nas Disposições Transitórias, porque 
penso, que ali inscritas teremos dado o melhor exemplo, restaurado a confiança do povo e, quem 
sabe, pratica o mais belo gesto da nossa história. 
Parecer:   
   Entendemos que a emenda, por todos os títulos respeitável, é inoportuna na presente fase dos 
trabalhos constituintes, nada obstando, porém, a sua reapresentação à luz do Substitutivo que o 
relator, sob sua exclusiva responsabilidade, submeterá ao Plenário da Assembléia Constituinte. 
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:16393 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se nas Disposições Transitórias, onde mais convier: 
Art. ........................ 
Não se realizarão eleições no ano de 1988, 
ficando adiadas para 15 de novembro de 1989 as 
fixadas, pelo calendário eleitoral para aquele 
período. 
Parágrafo único - Ficam prorrogados os 
mandatos que se venceriam em 1988, por um ano. 
Justificativa: 
Tem sido este Parlamentar, enormemente procurado por pessoas interessadas na grande reforma 
constitucional pela qual nosso país preocupadas com a coincidência de datas importantes em nosso 
calendário eleitoral. 
Bem mais razoável que somente haja preocupações com a elaboração com a reforma constitucional. 
Há-de se fazer: 
1 – as constituições estaduais, 
2 – as leis complementares à Constituição Federal, 
3 – as leis complementares às Constituições Estaduais e, finalmente, 
4 – adaptação das leis ordinárias às reformas. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda adiar para 1989 as eleições previstas para 1988, como a consequente 
prorrogação dos respectivos mandatos. 
A proposta não se afirma com a prática política e a própria vontade popular. 
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Não nos parece correta a ideia de estender mandatos, sem a expressa manifestação do povo. 
pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:16702 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva. 
Assunto: Título X - Disposições Transitórias. 
Mandatos Municipais: prorrogação. 
Nos termos do § 1o., do Artigo 23, do 
Regimento Interno da Assembléia Nacional 
Constituinte, apresentamos Emenda Aditiva, ao 
Título das Disposições transitórias: 
Onde couber: 
"Art. Os atuais mandatos dos Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores, em todo o País, ficam 
prorrogados ou reduzidos, de forma que terminarão 
simultaneamente com os atuais mandatos do 
Presidente e do Vice-Presidente da República. 
Justificativa: 
Os atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores tiveram seus mandatos iniciados em 31 de janeiro 
de 1983, e não convém, politicamente, que sejam realizados, em anos sucessivos, eleições 
municipais, estaduais e federais. Prevendo-se a realização de eleições municipais simultaneamente, 
no Brasil, na mesma data das eleições para Presidente da República, contribuiremos para o 
fortalecimento dos Partidos e para a mobilização popular. 
Com esta data de duração do mandato presidencial está, nesta hora, em aberto, o melhor não é a 
regra da prorrogação, mas a da mera coincidência, para mais ou para menos, pois não há direito 
adquirido contra a Constituição, em tempo de mandato ou de qualquer outro direito. 
Parecer:   
   Pela rejeição por não tratar-se de matéria apropriada ao texto Constitucional. 
   
   EMENDA:16812 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa 
Dispositivo Emendado: Art. 458 
EMENDA 
Dê-se ao art. 458 do Projeto de Constituição 
a seguinte redação: 
"Art. 458 - Será realizada eleição direta 
para Presidente da República, cento e vinte dias 
após a promulgação da Constituição. 
Parágrafo Único - O mandato do atual 
Presidente terminará sessenta dias após a eleição 
prevista no caput deste artigo, com a posse do 
candidato eleito. 
Justificativa: 
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A transição da ditadura militar para o regime democrático esgota-se com a promulgação da nova 
Constituição do País. Este foi o compromisso firmado por Tancredo Neves e ratificado por todos 
aqueles que garantiram a derrota do regime militar no Colégio Eleitoral. A realização de eleições 
diretas para Presidente da República 120 (cento e vinte) dias após promulgada a Constituição é, 
antes de tudo, um legítimo direito do povo brasileiro que deseja decidir sobre o seu destino. Apenas 
um presidente eleito pelo sufrágio universal terá legitimidade para conduzir o País sob os ditames da 
nova Constituição. Portanto, ao propor a realização de eleições diretas em 1988, além de ir ao 
encontro da aspiração popular, persigo a coerência do compromisso firmado por Tancredo e Sarney 
antes da reunião do Colégio Eleitoral. 
Parecer:   
   A Emenda em tela estabelece prazo a partir da promulgação da nova Constituição, para a 
realização de eleições para a Presidência da República. 
A proposta conflita os relevantes interesses relacionados com a implementação das reformas e 
mudanças determinadas pelo texto que estamos elaborando. Faz-se assim necessária a manutenção 
dos atuais dirigentes para a implantação das alterações institucionais e administrativas que se 
fizerem necessárias. 
Somos, pelo exposto, pela rejeição da Emenda. 
 
 
   EMENDA:16974 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA: 
O artigo 457 do Projeto de Constituição fica 
assim redigido: 
"Art. 457 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de 
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos 
e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985, 
terminarão no dia 1o. janeiro de 1989, dos 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 
15 de novembro de 1986 terminarão em 1o. de 
janeiro de 1990, com a posse dos eleitos, 
respectivamente." 
Justificativa: 
Os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1986, com um mandato de 
apenas dois anos, nada poderão realizar em prol do município. É necessário dar-lhes maior chance, 
pois, do contrário, estaremos até lançando ao ostracismo políticos que mal puderam programar a 
administração, sem uma boa realização dos objetivos, em virtude da situação caótica do 
municipalismo brasileiro. 
Quando esses homens públicos aprenderem onde estão as chaves das oportunidades para 
conseguirem recursos, estarão entregando os cargos, com a frustração do sacrifício em vão. 
Só com quatro anos, uma administração municipal poderá ser consagrada, mas se não puder chegar 
a tanto, que, pelo menos, seja dada a chance de três anos, para contribuirmos com o sucesso de 
nossos companheiros nas nossas bases políticas. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:17049 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão 
de Sistematização. 
Dê-se nova redação ao artigo 458: 
"Art. 458. Até seis meses da promulgação 
desta Constituição realizar-se-ão, por meio de 
sufrágio universal e voto direto e secreto, em 
todo o país, eleições simultâneas para Presidente 
e Vice-Presidente da República, bem como para o 
Congresso Nacional." 
Justificativa: 
O Brasil não pode continuar na crise generalizada e de extrema gravidade em que se encontra. 
A economia nacional está em crise. A inflação chega a percentagens nunca atingidas. Os preços 
estão fora de qualquer controle e a carestia atinge níveis insuportáveis para a maioria do povo. 
Aluguéis e prestações de casa própria, educação e saúde tornaram-se inacessíveis. Os gêneros 
alimentícios estão escassos, ruins e caros. Combustíveis, água, luz, gás e outras tarifas aumentam 
cada vez mais rapidamente. Roupas e sapatos, a mesma coisa. A vida está impossível. 
Pequenos e médios produtores e empresários também reclamam da crise, dos ganhos dos grandes 
empresários, dos banqueiros e dos latifundiários, dos altos juros e da inflação. Concordatas e 
falências sucedem-se em ritmo crescente. A recessão e o desemprego ameaçam a todos. 
O real poder aquisitivo dos salários está cada vez mais baixo em relação ao nível dos preços. Os 
reajustes automáticos não conseguem vencer a inflação. E o Governo acabou com o gatilho dos 
servidores públicos e depois acabou com o gatilho de todos os trabalhadores do País. 
O Governo da “Nova República” mostra-se incapaz de resolver esses problemas e procura empurrar 
a crise com a barriga. O Palácio do Planalto lança mão das Forças Armadas e das forças policiais 
contra os que ousam reclamar. Sarney perde, dia-a-dia, credibilidade, representatividade e 
legitimidade. Mas, satisfeito, intervém autoritariamente na soberania da Constituinte e declara à 
Nação que pretende continuar na Presidência pelo menos até 1989. Para conseguir um mandato 
maior, reforça uma recomposição militarista e direitista. E, enquanto isso, fecha os olhos à corrupção, 
ao descalabro e às negociatas. 
Só há uma forma de enfrentar as manobras continuístas do Palácio do Planalto. Só há uma saída 
para a crise. O povo brasileiro precisa mobilizar-se, neste instante, para lutar por liberdades e 
conquistar uma nova política econômica e social. Nova política que só poderá ser formulada e 
aplicada por um novo Governo, eleito diretamente pelo povo, inteiramente comprometido com a 
classe trabalhadora, e disposto a enfrentar a exploração, a opressão e a repressão. 
Parecer:   
   A Emenda estabelece prazo, a partir da programação da nova constituição, para a realização de 
eleições gerais no País, bem como prazo para as respectivas posses. 
A proposta, em que pese a justificativa de modernização das lideranças políticas, esbarras no 
interesse de se implantarem as reformas e alterações determinadas pela nova Constituição 
o atual corpo do País. 
Somos, portanto, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:17361 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa 
Dispositivo Emendado: Art. 458 
Dá nova redação ao artigo 458, que passa a ser: 
Art. 458 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 15 de março de 1989. 
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Justificativa: 
Considerando-se o mandato do atual Presidente da República como de quatro anos e a realização de 
eleições em 15 de novembro de 1988, não podemos admitir a vacância do cargo entre 15 de março 
de 1989 e o dispositivo do Projeto de Constituição apresentado pelo Constituinte Bernardo Cabral 
que prevê que o mandato terminará em 15 de março de 1990. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art.458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:17368 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva 
Dispositivo Emendado: artigo 459 
Suprima-se do artigo 459 a palavra "atuais". 
Justificativa: 
A prorrogação de qualquer mandato deve ser considerada inaceitável por consistir de um expediente 
espúrio e antidemocrático. A hipótese da sua ocorrência deve ser punida como a qualquer 
desrespeito aos dispositivos constitucionais. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
   EMENDA:17440 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA 
Modifiquem-se os artigos 456, 457, 458 e 459 
do Projeto de Constituição e dê-se a seguinte 
redação: 
Art. 456. Os mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos, Vereadores, Governadores, Vice- 
Governadores, Deputados Estaduais, Deputados 
Federais, Senadores e Presidente da República 
terminarão em 15 de março de 1988. 
Parágrafo único. Os Tribunais Eleitorais 
providenciarão, após a promulgação da 
Constituição, a regulamentação do pleito geral. 
Justificativa: 
A renovação nos poderes executivo e legislativo, nos níveis municipal, estadual e federal será 
também a garantia da exequibilidade da nova Carta que a Assembléia Nacional Constituinte entrega 
à nação. 
Parecer:   
   O propósito da Emenda atrita com o espírito do Projeto e do substitutivo. Pela rejeição. 
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   EMENDA:17842 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
   O art. 457, do Capítulo X, "Das Disposições 
Transitórias", do projeto de Sistematização, 
passará a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. Os mandatos dos Governadores e dos 
Vice-Governadores, eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão no dia 1o. de janeiro de 1991". 
Justificativa: 
Não é possível continuar a posse dos novos Governadores e Vice-Governadores no dia 15 de março, 
o que vem criando situações de total desequilíbrio e desajustamento na transição desta importante 
função. 
Os fatos recentes revelam que muitos Governadores em final de mandato desorganizaram de forma 
absurda e irresponsável os orçamentos dos seus Estados, inclusive suplementando verbas 
indiscriminadamente e esgotando totalmente as reservas de caixa. 
É preciso corrigir esta situação. 
O exercício financeiro termina no dia 31 de dezembro e aí termina também o mandato do 
Governador, evitando criar dificuldades ao seu sucessor, como vem ocorrendo lamentavelmente. 
A proposta visa alterar e moralizar esse quadro crítico da vida pública brasileira. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:18159 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 458, das Disposições Gerais, a 
seguinte redação: 
"Art. 458. As eleições presidenciais para o 
quadriênio de 1989-1994 serão realizadas a 15 de 
novembro de 1988." 
Justificativa: 
A preferência do povo brasileiro pela escolha direta do Presidente da República tornou-se inequívoca, 
sobretudo durante as vibrantes manifestações populares de 1983 a 1985. 
O vitorioso comparecimento da Aliança Democrática ao Colégio Eleitoral, em janeiro de 1985, só se 
efetivou, apoiado no pressuposto de que se tratava de um passo necessário à transição democrática. 
Esta vem-se processando, sem tropeços, em clima de irrepreensível normalidade, sem embargo dos 
ingentes problemas enfrentados pela Nação. Todas as etapas previstas para esse período de retorno 
à normalidade, inclusive a convocação da Assembléia Nacional Constituinte, estão sendo cumpridas. 
15 de novembro de 1988 – um ano após a promulgação da nova Constituição – entendemos ser a 
data limite para encerramento desse período e para resgate do maior compromisso da nova 
República, ode ensejar a eleição do Presidente da República pelo voto direto de todos os brasileiros. 
Assim esperamos seja entendida a presente proposta que ora expomos à delimitação dos 
Constituintes. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art.458 do 
Projeto. 
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A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
 
   EMENDA:18161 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente ao artigo 456, das disposições 
transitórias o seguinte parágrafo único: 
Art. 456. .................................. 
Parágrafo único. Os Prefeitos eleitos em 15 
de novembro de 1985 terão direito de concorrer à 
reeleição. 
Justificativa: 
Os Prefeitos eleitos em 15 de novembro de 1985 (capitais e áreas de segurança) têm um mandato de 
apenas 3 anos, absolutamente insuficientes para que possam cumprir as suas metas e programas. 
Por isso, dar-lhes o direito de reeleição, excepcionalmente nos parece norma salutar e necessária. 
As eleições de 1985 foram atípicas, fora do calendário normal. Corresponderam a um incontido 
desejo e querer de comunidades que ficaram longos anos sem exercitar o direito de eleger o seu 
principal governante. A presente proposta objetiva, portanto, e além, corrigir a curta duração do 
mandato, sem, entretanto, propor as sempre indesejáveis prorrogações. 
Parecer:   
   A irreelegibilidade é princípio consagrado. 
Pelo não acolhimento. 
 
   EMENDA:18172 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda 
- acrescentar ao Projeto o seguinte dispositivo: 
- suprimir os artigos 456, 457, 458 e 459 do 
Projeto de Constituição. 
Art. - Ficam convocadas eleições gerais para os 
cargos eletivos federais a se realizarem no prazo 
de 120 dias da promulgação da presente 
Constituição, bem como, eleições gerais nos 
Estados, 120 dias após a promulgação das 
respectivas constituições ou das emendas que 
venham adaptá-las à presente Constituição. 
Justificativa: 
A constituição a par de declarar os direitos e garantias individuais e coletivas, bem como estabelecer 
os princípios e normas de regência da organização social e econômica de um povo, é acima de tudo, 
o diploma organizacional e fundamental do Estado e organizador da sociedade política. 
Os atuais cargos de representação política foram preenchidos na vigência da ordem e da 
Constituição revogadas, e como estabelecer-se-á com a nova Constituição novo ordenamento do 
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Estado é necessário que a representação política e o exercício do poder político se adequem à nova 
realidade, sob pena de o passado continuar governado e limitando o futurao. 
Parecer:   
   O propósito da Emenda atrita com o espírito do Projeto e do substitutivo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19155 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o dispositivo no § 2o. do Art. 
23 do Regimento Interno da Assembléia Nacional 
Constituinte, suprima-se do Título X - Das 
Disposições Transitórias, do Projeto de 
Constituição, os Artigos 429, 433, 438, 439, 441, 
448, 450, 451, 453, 454, 466, a 468, 469, 471, 
472, 475, 476, a 489 e 492 a 496 e seus 
respectivos parágrafos, dando-se aos demais 
dispositivos a seguinte redação: 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
[...] 
Art. 16 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de 
Novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos 
e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985, 
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1989, com a 
posse dos eleitos. 
Art. 17 - Os mandatos dos Governadores e dos 
Vice-Governadores, eleitos em 15 de Novembro de 
1986, terminarão no dia primeiro de janeiro de1991. 
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta de dispositivos transitórios do último título do Projeto de Constituição 
contempla os aspectos do mérito dos temas nele abordados, 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. 
Por outro lado, toda definição de ordem social promovida por reconstitucionalização, traz consigo 
número muito grande de disposições de efeito temporário, para a adaptação dos ordenamentos aos 
novos princípios. A transitoriedade decerto diz respeito apenas à fase de adequação embora não há 
eficiência das normas. Estas, sem dúvida, devem ser debatidas e decididas como matéria 
constitucional. Não cabe, contudo, mantê-las indefinidamente apensadas ao texto constitucional, cuja 
natureza é, por princípio permanente. Sobrecarregar a Constituição com apêndices de dispositivos 
restritos e de aplicação forçosamente limitada no tempo é desnecessário e mesmo desaconselhável. 
A consolidação das disposições transitórias em diploma constitucional próprio reúne duas vantagens 
de monta: o valor da norma constitucional e o rigor de um texto específico que não mescla o efêmero 
ao internacionalmente permanente. Assim como é conveniente, na Constituição, que as 
especificações e/ou regulamentações de numerosos preceitos sejam remetidas às leis 
complementares ou ordinárias assim também convém remeter para ato especial as disposições 
constitucionais transitórias que frequentemente são bem menos relevantes do que aquelas 
especificações e regulamentações. O texto de Constituição concluir-se-ia, dessarte no capítulo das 
disposições gerais, por último artigo que poderia enunciar consistirem nas disposições transitórias, 
decorrentes da vigência da Nova Constituição, Ato Constitucional especial votado e promulgado 
concomitantemente com a Carta Magna. 
(Obs. A numeração sequencial dos dispositivos propostos corresponde à do Projeto) 
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Parecer:   
   A Emenda, múltipla em seus objetivos, tem extraordinária pertinência, e sem dúvida enriquecerá o 
Substitutivo em elaboração. 
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19629 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva (onde couber) - Disposições 
Transitórias - Títulos X 
Art. ...- As eleições diretas para Presidente 
da República dar-se-ão em 15 de novembro de 1988 
como dispuser a lei. 
Justificativa: 
As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República torna-se imperiosa como uma exigência 
da sociedade. Historicamente tem sido comprovado que as eleições indiretas levaram o país ao caos 
e não se justifica as postergações que estão sendo exercitadas de forma condenável e contra a 
vontade do povo brasileiro. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art.458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:20181 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 458 do Projeto de Constituição, 
nas disposições transitórias, a seguinte redação: 
Art. 458 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará no dia 1o de janeiro de 1989, 
com a posse de seu sucessor, eleito 45 (quarenta e 
cinco) dias antes. 
Justificativa: 
“Não aceito nem mais nem menos de quatro anos. Só conheço a democracia, com quatro anos. Uma 
transição só é possível com quatro anos – menos é impossível; mais é autoritarismo” 
“Embora a duração do mandato presidencial deve ser objeto de deliberação da Assembléia Nacional 
Constituinte, manifesto desde logo, a minha posição no sentido de que esse mandato deva ser de 
quatro anos” 
Transcrevo palavras dos Presidentes Tancredo Neves e José Sarney, um por ocasião da convenção 
do PMDB em 17.01.85, e outro por ocasião da assinatura à mensagem enviada ao Congresso 
Nacional, convocando esta Assembléia Nacional Constituinte. 
Estamos apenas apoiando o que nossos governantes, de fato e de direito, pronunciaram, avalizando 
a transição. Ressalva-se a diminuição de 75 (setenta e cinco) dias, para coincidir com o início do ano 
fiscal. 
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As posições de Tancredo Neves e José Sarney, nestas declarações, por si só justificam a nossa 
proposição. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presidente da República, previsto no art. 458 do 
Projeto. 
A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que o dispositivo supracitado já reduziu em 1 
ano o mandato estabelecido na Constituinte vigente. 
De ressaltar-se ademais, que a permanência do atual Presidente até 1990 justifica-se tendo em vista 
a necessidade de se proceder às alterações orgânicas e estruturais do País, determinadas pelo texto 
constitucional que ora elaboramos. 
Somos, assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:20359 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   I - Título V 
Da Organização dos Poderes e Sistema de 
Governo 
Capítulo II 
Do Executivo 
Seção I 
Do Presidente da República 
I - Substitua-se os Artigos 153, 154, 155, 156 e 
157 do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização pelo seguinte artigo 153, 
renumerando-se os seguintes: 
[...] 
II - Título X 
Das Disposições Transitórias 
Acrescente-se ao Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização o seguinte Art. 459, 
renumerando-se o atual e os seguintes: 
Art. 459 - Para o próximo período presidencial, o 
Presidente da República será eleito por sufrágio 
universal e voto direto e secreto, noventa dias 
antes do término do atual mandato presidencial. 
Justificativa: 
Quando nos propomos a instituir no Brasil o sistema parlamentar de governo, segundo o modelo 
clássico, o que pretendemos é efetivamente conciliar o Estado e a sociedade em nosso País, com a 
adoção de um sistema de governo especificamente responsável perante a opinião expressa pelos 
votos dos seus legítimos representantes, os parlamentares. 
Pretendemos, para utilizar as palavras deste grande defensor do Parlamentarismo que foi Raul Pilla, 
que o povo não seja apenas o soberano de um dia, o dia da eleição, mas que a soberania popular se 
efetive sempre, através do controle que sobre o governo da República há de exercer o Congresso 
Nacional. 
Assim, para que nos louvemos da visão do insigne parlamentarista, é necessário que a eleição do 
Presidente da República seja indireta, pelo Congresso Nacional, sem estabelecer uma base de 
poder, independente da do Gabinete que irá governar o País. 
Não se coaduna perfeitamente eleição direta para Presidente e Regime Parlamentarista. 
Tal era o parecer de Raul Pilla, e tal é o nosso. E é simples verificar o porquê. Na verdade, fosse o 
Presidente, o Chefe de Estado, eleito pelo sufrágio universal, seria uma figura eminentemente 
partidária, e não suprapartidária, como convém ao regime parlamentarista e, o que é ainda mais 
importante, teria uma base política e um foro de legitimidade que extrapolaria ao do Presidente do 
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Conselho de Ministros, que seria resultado do embate das forças políticas representadas no 
Parlamento. 
Se desejamos introduzir o Parlamentarismo em nosso País, e se pretendemos fazê-lo de modo 
permanente, é importante que a boa doutrina seja observada e que o Chefe de Estado receba a sua 
legitimação da mesma fonte do Chefe de Governo, isto é, do Poder Legislativo. 
Agir de forma diversa nos levaria para uma espécie de semi-parlamentarismo e de semi-
presidencialismo que se assemelha à frustrada tentativa que se operou aqui na década de 1960. 
Entretanto, para atender ao desejo de participação maior do povo brasileiro, evidenciado na grande 
campanha pelas eleições diretas que se realizou no País, admitimos, nas Disposições Transitórias, 
que para o próximo período presidencial o Presidente da República seja eleito pelo voto direto. Tal 
ocorreria como forma quase plebiscitária à introdução do sistema parlamentarista, legitimando, pelo 
voto direto do povo, a introdução de um novo e definitivo sistema de governo, capaz de modelar e 
consolidar a democracia em nosso País. É preciso lembrar que estamos tratando aqui de um assunto 
que transcende, em relevância, a própria forma de eleição do Chefe de Estado, qual seja, o sistema 
de governo sob o qual deve ser administrado o País e, uma vez consolidado o processo 
parlamentarista, no período seguinte o Presidente da República seria eleito pelo Congresso Nacional. 
Parecer:   
   As finalidades da Emenda, estão, em parte, contempladas no Substitutivo. 
Assim, pelo seu acolhimento. 
   
   EMENDA:20577 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Modifique-se no caput do Artigo 154 e no 
§ 2o. do Artigo 157 o prazo de "cinco anos" para 
"quatro anos" e, no Artigo 458 do Projeto de 
Constituição altere-se o término do mandato do 
Presidente da República para "quinze de março de 1989". 
Justificativa: 
Vivemos uma nova era, quando a normalização democrática requer medidas efetivas. Assim estamos 
apresentando emenda alterando o Projeto de Constituição naquilo que discorda dos princípios da 
verdadeira democracia ou a eles dá entendimento diverso da pretensão nacional, ou seja, um 
mandato presidencial de cinco anos. 
Parecer:   
   Os objetivos perseguidos pela Emenda conflitam com a orientação adotada pelo Substitutivo. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20747 REJEITADA 
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 X (Disposições 
Transitórias), os seguintes dispositivos: 
Art. - Até seis meses da promulgação desta 
Constituição realizar-se-ão, por meio de sufrágio 
universal e voto direto e secreto, em todo o País, 
eleições simultâneas para Presidente e Vice- 
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Presidente da República, bem como para o Congresso 
Nacional. 
§ 1o. - Será considerado eleito Presidente da 
República o candidato que obtiver maioria absoluta 
de votos, não computados os em branco e os nulos. 
§ 2o. - Se nenhum candidato a Presidente da 
República obtiver maioria absoluta em primeira 
votação, far-se-á nova eleição 30 (trinta) dias 
após a promulgação do resultado, com a 
participação apenas dos 2 (dois) candidatos mais 
votados, considerando-se eleito o que obtiver 
maioria simples de votos. 
§ 3o. - A eleição do Presidente da República 
implicará a do candidato a Vice-Presidente com ele 
registrado. 
§ 4o. - O Presidente e o Vice-Presidente da 
República, bem como os membros do Congresso 
Nacional, tomarão posse noventa dias após a 
primeira votação da eleição presidencial. 
Justificativa: 
O Brasil não pode continuar na crise generalizada e de extrema gravidade em que se encontra. 
A economia nacional está em crise. A inflação chega a percentagens nunca atingidas. Os preços 
estão fora de qualquer controle e a carestia atinge níveis insuportáveis para a maioria do povo. 
Aluguéis e prestações de casa própria, educação e saúde tornaram-se inacessíveis. Os gêneros 
alimentícios estão escassos, ruins e caros. Combustíveis, água, luz, gás e outras tarifas aumentam 
cada vez mais rapidamente. Roupas e sapatos, a mesma coisa. A vida está impossível. 
Pequenos e médios produtores e empresários também reclamam da crise, dos ganhos dos grandes 
empresários, dos banqueiros e dos latifundiários, dos altos juros e da inflação. Concordatas e 
falências sucedem-se em ritmo crescente. A recessão e o desemprego ameaçam a todos. 
O real poder aquisitivo dos salários está cada vez mais baixo em relação ao nível dos preços. Os 
reajustes automáticos não conseguem vencer a inflação. E o Governo acabou com o gatilho dos 
servidores públicos e depois acabou com o gatilho de todos os trabalhadores do País. 
O Governo da “Nova República” mostra-se incapaz de resolver esses problemas e procura empurrar 
a crise com a barriga. O Palácio do Planalto lança mão das Forças Armadas e das forças policiais 
contra os que ousam reclamar. Sarney perde, dia-a-dia, credibilidade, representatividade e 
legitimidade. Mas, satisfeito, intervém autoritariamente na soberania da Constituinte e declara à 
Nação que pretende continuar na Presidência pelo menos até 1989. Para conseguir um mandato 
maior, reforça uma recomposição militarista e direitista. E, enquanto isso, fecha os olhos à corrupção, 
ao descalabro e às negociatas. 
Só há uma forma de enfrentar as manobras continuístas do Palácio do Planalto. Só há uma saída 
para a crise. O povo brasileiro precisa mobilizar-se, neste instante, para lutar por liberdades e 
conquistar uma nova política econômica e social. Nova política que só poderá ser formulada e 
aplicada por um novo Governo, eleito diretamente pelo povo, inteiramente comprometido com a 
classe trabalhadora, e disposto a enfrentar a exploração, a opressão e a repressão. 
A luta é uma só, o povo brasileiro exige diretas já. 
AUTOR KLEBER LUIZ ZAMPERETTI E OUTROS (49178 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT 
- SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES - CUT 
Parecer:   
   A presente Emenda, cancelada pelo partido dos trabalhadores, sindicato dos metalúrgicos de são 
Bernardo do campo e pela Única dos Trabalhadores visa, a rigor, antecipar as eleições para 
presidente, vice-presidente e para o Congresso Nacional, estabelecendo, ainda, os mecanismos a 
serem utilizados no pleito. 
No que concerne à antecipação referida, não vemos como atendê-la, pois as alterações estruturais e 
institucionais determinadas pelo novo texto constitucional, para serem implantadas, necessitam de 
um razoável período de tempo a ser conferido às autoridades governamentais. 
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Mudanças profundas no plano político, tais como a do próprio chefe do executivo são inconvenientes 
no momento em que se deve proceder a profundas alterações de ordem institucional. 
No que concerne ao processo eleitoral prevendo dois turnos nas eleições, estamos de acordo com a 
proposição. 
Somos, em síntese, pela parcial aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:20769 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No. 
POPULAR 
Modifica, o Título "X" (Disposições 
Transitórias), o que se segue: 
"Substitua-se a redação do art. 458 do 
Projeto de Constituição pela seguinte: 
"Art. 458 - A eleição do próximo Presidente 
da República será realizada no dia 15 de novembro 
de 1988 (hum mil novecentos e oitenta e oito), com 
a posse do eleito no dia 15 de março de 1989, 
quando se encerra o mandato do atual titular do cargo." 
Justificativa: 
Além do permanente, a Constituição em elaboração deve cuidar também do transitório. Aí é 
fundamental estabelecer-se claramente a eleição do próximo Presidente da República pelo voto 
direto, secreto e universal. O cumprimento desse compromisso é ansiosamente esperado pela 
Nação. 
A Constituinte tem competência para fazê-lo, como já reconheceram, em manifestações públicas, 
tanto o Presidente Tancredo Neves, como o Presidente José Sarney. E ambos comprometeram a sua 
palavra em favor de um mandato de quatro (4) anos, o que significa dizer que a próxima eleição tem 
de ser realizada no dia 15 de novembro de 1988. 
Essa proposta de emenda, subscrita por milhares de eleitores de todo o Brasil, inclusive 
Constituintes, com o respaldo regimental das entidades adiante nominadas, formaliza a vontade 
eloquente dos brasileiros. 
AUTOR – CARMEN LIDIA RAMOS LEITE E OUTROS (96.863 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS 
- FEDERAÇÃO NACIONAL DE JORNALISTAS 
- INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL 
- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO BRASIL. 
Parecer:   
   A emenda a tela, da respeitabilidade de prestigiosas atividades representativas dos profissionais do 
jornalismo, dos arquitetos e dos engenheiros agrônomos, segue para a Presidência da República, 
fixando posse do eleito em 15 de março de 1989. 
A antecipação pretendida não merece acolhimento, pois as alterações estruturais e institucionais 
determinadas pelo mesmo texto constitucional, para serem implantadas de razoável período de 
tempo a conferido as autoridades governamentais. 
Modificação profunda no plano político, tais como a substituição do próprio Chefe do Executivo são 
inconveniente no momento em se deve proceder profundas alterações de ordem institucional. 
Somos, por essa razões, pela rejeição da Emenda . 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE O 

   
EMENDA:20914 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa 
Dê-se a seguinte redação ao Art.19 das 
Disposições Transitórias: 
Art. 19. Os mandatos dos Governadores e 
Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão no dia 15 de março de 1991. 
Justificativa: 
Desde o início dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte vimos lutando para incluir no texto 
constitucional dispositivo que fixe a posse dos eleitos para as chefias dos Executivos, em todos os 
níveis, para 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, pois consideramos o prazo entre a 
eleição e a posse muito longo e também com a posse em 15 de março poderá haver 
comprometimento do orçamento pelo chefe do Executivo que vai deixar o poder, naquele ano. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a disposição é transitória, aplicando-se exclusivamente ao caso 
citado. 
   
   EMENDA:20928 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa 
Dispositivo Emendado - Artigo 18 
Das Disposições Transitórias. 
Dê-se ao artigo 18 a seguinte redação: 
"Art. 18. Os mandatos dos Governadores e 
Vice-Governadores, dos Prefeitos e Vice-Prefeitos 
eleitos em 15 de novembro de 1986, terminarão em 
15 de março e 1o. de janeiro de 1991, respectivamente. 
Parágrafo único. Os mandatos dos Prefeitos e 
Vice-Prefeitos eleitos em 15 de novembro de 1985, 
para os municípios então considerados de área de 
segurança nacional e estâncias hidro-minerais, 
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1991." 
Justificativa: 
Quanto ao mandato dos Governadores e Vice-Governadores, há na emenda a reafirmação de 
disposição complementar vigente, que estabelece mandato de quatro anos. 
Relativamente aos Prefeitos, Vice-Prefeitos eleitos em 1986 – e são poucos no País – em razão da 
criação de novos Municípios, não se compreende um mandato de apenas 24 meses, isto se se 
considerar que tomaram posse em primeiro de janeiro de 1987 para concluir, pela legislação vigente, 
em 31 de janeiro de 1989. Essas autoridades municipais, Prefeitos e Vereadores, estão nesta fase 
apenas “organizando a casa” e justamente no período de realizações administrativas terão que 
entregar os cargos aos seus sucessores eleitos em 1988, fato que, pelas peculiaridades do nosso 
País, prejudicaria a administração municipal como um todo. 
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Da mesma forma ocorreria com os Prefeitos eleitos em 1985 para os Municípios da antiga área de 
segurança nacional estâncias hidro-minerais, que pela legislação atual teriam apenas 36 meses de 
mandato! 
Parecer:   
   A Emenda se ajusta perfeitamente à sistemática implantada em nosso Substitutivo. 
Parecer favorável. 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:20969 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 20 das disposições 
Transitórias, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação: 
Art. 20 - As eleições Presidenciais para o 
quadriênio de 1989 1994 serão realizadas a 15 de 
Novembro de 1988. 
Justificativa: 
A preferência do povo brasileiro pela escolha direta do Presidente da República tornou-se inequívoca, 
sobretudo durante as vibrantes manifestações populares de 1983 a 1985. 
O vitorioso comparecimento da Aliança Democrática ao Colégio Eleitoral, em janeiro de 1985, só se 
efetivou, apoiado no pressuposto de que se tratava de um passo necessário à transição democrática. 
Esta vem-se processando, sem tropeços, em clima de irrepreensível sem embargo dos ingentes 
problemas enfrentados pela Nação. Todas as etapas previstas para esse período de retorno à 
normalidade, inclusive a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, estão sendo cumpridas.  
15 de novembro de 1988 – um ano após a promulgação da nova Constituição – entendemos ser do 
maior compromisso da nova República o de ensejar a eleição do Presidente da República pelo voto 
direto de todos os brasileiros. 
Assim esperamos seja entendida a presente proposta ora expomos à delimitação dos Constituintes. 
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:21071 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA 
Modifique-se o artigo 20 das Disposições Transitórias 
Art. 20. O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 15 de março de 1988. 
Justificativa: 
Este é o compromisso da Aliança Democrática. 
Parecer:   
   As forças majoritárias que integram a Assembléia já se pronunciaram sobre a questão da duração 
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do mandato do atual Presidente da República, definindo-a tal como consta do dispositivo emendado. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21246 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao artigo 20 das 
disposições transitórias: 
Artigo 20: O mandato do atual Presidente da 
República terminará em quinze de março de 1989. 
Justificativa: 
O calendário eleitoral não é questão isolada, mas integrante do processo de transição, aonde a 
legitimidade do Presidente é fator de estabilidade. 
A insistência em alterar o cronograma transformando o transitório em permanente, nega as origens 
do processo de democratização colocando-o em risco, com as graves sequelas que incorpora 
Parecer:   
   A Emenda visa a alterar o término do mandato do atual Presidente da República. A tese é bastante 
polêmica e tem ensejado intermináveis discussões, houve o entanto um acordo em torno do prazo de 
cinco anos. Com vistas àquele período estabelecemos todo a sistemática de nosso substitutivo, 
motivo pelo qual somos por uma questão até de coerência, pela rejeição da emenda, em tela. 
   
   EMENDA:21257 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa 
Dê-se ao art. 20, das Disposições 
Transitórias, a seguinte redação: 
"Art. 20 - O sistema de Governo adotado nesta 
Constituição, instalar-se-á à partir do dia quinze 
de março de 1990, quando terminará o mandato do 
atual Presidente da República." 
Justificativa: 
Não só existe dissenso quanto ao mandato presidencial, como também sobre a implantação do novo 
sistema de Governo. A emenda pretende que, até o término da gestão, de atual Presidente, não se 
alterem as condições de exercício do cargo, existentes na ocasião de sua investidura. 
De outra parte teríamos prazo razoável e necessário para preparação e implantação do novo sistema. 
Parecer:   
   A Emenda pretende alterar a redação do Art. 20, das Disposições Transitórias, determinando que o 
sistema de Governo que venha a ser preferido só deva começar a funcionar ao final do mandato do 
atual Presidente da República. A matéria é bastante controvertida e ainda não foi definitivamente 
decidida, por este motivo apesar de reconhecer seus altos méritos somos por sua rejeição. 
   
   EMENDA:21306 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o Art. 20 das Disposições Transitórias. 
Art. 20 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 15 de março de 1989. 
Justificativa: 
O prazo negociado para o Governo de Transição com Tancredo Neves e José Sarney, pela via do 
Colégio Eleitoral, foi de 4 anos. E com base nisso a Nação o aceitou. 
Qualquer coisa fora daí é traição à Nação. 
Além disso, a projeção de um Governo, com essas características inerentes, para além da vigência 
da Nova Ordem Constitucional Democrática que surgirá em 1988, com a promulgação da 
Constituição, seria sempre um elemento de perturbação da ordem, porque corpo estranho a ela. Se o 
sistema de Governo a ser adotado for, como tudo indica, o Parlamentarismo, mais grave ainda a 
incompatibilidade (manifesta) entre o atual governo (de Transição, politicamente velho, nascido de 
uma, correlação de forças ultrapassada e de uma realidade institucional superada) e a Nova Ordem. 
Parecer:   
   A Emenda visa a alterar o término do mandato do atual Presidente da República. A tese é bastante 
polêmica e tem ensejado intermináveis discussões, houve, no entanto, um acordo em torno do prazo 
de cinco anos. Com vistas àquele período estabelecemos toda a sistemática de nosso Substitutivo, 
motivo pelo qual somos por uma questão até de coerência, pela rejeição da emenda, em tela.  
 
   
   EMENDA:21348 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o artigo 20 do Título X 
passa a ter a seguinte redação: 
Art. 20 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em quinze de março de 1989. 
Justificativa: 
Este é o compromisso de Tancredo Neves, e da Aliança que possibilitou o surgimento da Nova 
República. 
Todo o povo brasileiro deseja votar para Presidente, em novembro do próximo ano. A Constituinte 
não pode negar este direito. 
Parecer:   
   A Emenda visa a alterar o término do mandato do atual Presidente da República. A tese é bastante 
polêmica e tem ensejado intermináveis discussões, houve, no entanto, um acordo em torno do prazo 
de cinco anos. Com vistas àquele período estabelecemos toda a sistemática de nosso Substitutivo, 
motivo pelo qual somos por uma questão até de coerência, pela rejeição da emenda, em tela. 
 
   
   EMENDA:21449 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 18 das Disposições 
Transitórias do Substitutivo do Relator, o 
seguinte parágrafo único. 
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Art. 18 - ......................... 
Parágrafo único - Os Prefeitos eleitos em 15 
de novembro de 1985 terão direito de concorrer à 
reeleição. 
Justificativa: 
Os Prefeitos eleitos em 15 de novembro de 1985 (capitais e áreas de segurança) têm um mandato de 
apenas 3 anos, absolutamente insuficiente para que se possam cumprir suas metas e programas. 
Por isso, dar-lhes o direito de reeleição, excepcionalmente, nos parece norma salutar e necessária. 
As eleições de 1985 foram atípicas, fora do calendário normal. Corresponderam a um incontido 
desejo e querer de comunidades que ficaram longos anos sem exercitar o direito de eleger o seu 
principal governante. A presente proposta objetiva, portanto, e além corrigir a curta duração do 
mandato, sem, entretanto, propor as sempre indesejáveis prorrogações. 
Parecer:   
   O art. 18 das Disposições Transitórias preceitua que os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-
Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985, terminarão no dia 1o. de janeiro de 1989, com a 
posse dos eleitos. O ilustre autor da Emenda deseja acrescer a esse artigo um parágrafo em que 
fique estabelecido que os Prefeitos eleitos em 15 de novembro de 1985 terão direito de concorrer à 
reeleição. 
Admitida a Emenda, ela criaria um privilégio para os Prefeitos, já que não se cogita, no Substitutivo, 
de reeleição para Presidente da República e Governadores de Estado. 
Assim, somos pela prejudicialidade da proposição. 
 
   
   EMENDA:21698 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 19, das Disposições 
Transitórias, a seguinte redação: 
Art. 19 - Os mandatos dos Governadores e dos 
Vice-Governadores, eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão no dia primeiro de janeiro de 1991. 
Justificativa: 
É importante que o Governante, seja ele qual for, comece a sua gestão na mesma data em que entre 
em vigor o orçamento, seja municipal, estadual ou federal. É uma forma de se evitar que o orçamento 
do futuro governante seja utilizado, em excesso, pelo governante que está deixando o cargo. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o dispositivo é transitório, para aplicação exclusivamente na 
próxima eleição cujo calendário já está aprovado por consenso. 
   
   EMENDA:21699 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 20, título X, a seguinte redação: 
Art. 20 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em primeiro de janeiro de 1990. 
Justificativa: 
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É importante que o Governante, seja ele qual for, comece a sua gestão na mesma data em que entre 
em vigor o orçamento, seja municipal, estadual ou federal. É uma forma de se evitar que o orçamento 
do futuro governante seja utilizado, em excesso, pelo governante que está deixando o cargo. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva antecipar, de 15 de março para 1o. de janeiro de 1990, em que tem início o 
exercício financeiro, a data do término do mandato do atual Presidente da República. 
Somos, por princípio, contrário a qualquer redução de mandato. Manifestámo-nos, assim, 
contrariamente à aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:21831 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva 
Disposição que fixa mandato do atual 
Presidente da República. 
Suprima-se o Art. 20, da Disposição 
Transitória, do Substitutivo do Ilustre Relator, 
referente a fixação do mandato do atual Presidente 
da República. 
Justificativa: 
A Constituição em vigor, no seu art. 75, § 3º, dispõe que o mandato do Presidente da República é de 
seis anos. 
Portanto, data vênia, não identifico motivo plausível para que a NOVA CARTA POLÍTICA, pretenda 
reduzir e alterar a constituição em vigor. Entendo que só através de Emenda, na conformidade do 
inciso I, do Art. 46, poderá ser o mandato do Presidente da República alterado. 
Parecer:   
   A questão já se acha definida no texto. 
   
   EMENDA:21948 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do artigo 20 das 
Disposições Transitórias, Título X, do 
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição 
pela seguinte: 
"Art. 20 - A eleição do próximo Presidente da 
República será realizada no dia 15 de novembro de 
1988, com a posse do eleito no dia 15 de março de 
1989, quando se encerra o mandato do atual titular 
do cargo." 
Justificativa: 
O mandato do Presidente da República deve ser de quatro anos, como são os mandatos do prefeitos 
e vereadores, dos governadores e dos deputados. Com base nesse princípio geral apresentamos 
emenda alterando a redação do art. 113 do Substitutivo do Relator. 
Além disso, há a questão prática. Eleições municipais estão definidas para 1988 e eleições para 
governadores e deputados estão fixadas para 1990, mantendo-se o interstício de dois anos entre 
ambas, o que é salutar para a democracia. 
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Indefensável é a sequência de três eleições anuais, como ocorreria se mantido o texto que ora se 
propõe seja substituído. 
Indefensável é a eleição isolada em 1989. Nenhum princípio legal, moral e histórico a justifica. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o assunto é polêmico, só se resolvendo com votação do plenário. 
   
   EMENDA:21966 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO CAMPOS (PFL/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 19 das Disposições 
Transitórias, Título X, a seguinte redação: 
"Os mandatos dos Governadores e Vice- 
Governadores, eleitos em 15 de novembro de 1986, 
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1991". 
Justificativa: 
Os longos dias que separam a eleição da posse dos Governadores e Vice-Governadores eleitos à 
cada pleito de 15 de novembro, num total de 4 meses (120 dias), se prestam a propiciarem ao 
governante que saí a prática nada salutar do clientelismo, do empreguismo desvairado, da corrupção 
administrativa, da feitura de dívidas absurdas e impagáveis, deixando o popular "testamento" ao seu 
sucessor. Com o fito de pôr fim à tal, tendo já vivido na condição de ex-governador do Estado de 
Mato Grosso a mesma experiência desagradável, proponho ao ilustre Senhor Relator, que sou 
partidário da mesma tese, o fim de tão longa espera, dando já posse aos eleitos 15 de novembro no 
1º dia a do ano seguinte. 
Tenho certeza, alicerçado em experiência já relatada que a espera de 120 dias entre a escolha e o 
empossamento, quase a metade de um ano de trabalho, é danosa as unidades da Federação e 
nociva a democracia, porquanto incentiva a corrupção e o mandonismo. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a medida é transitória, aplicando-se exclusivamente à próxima 
sucessão, por motivos óbvios prevista para 15 de março. 
 
   
   EMENDA:22012 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 19 das disposições 
transitórias a seguinte redação: 
Art. 19 - Os mandatos dos Governadores e 
Vice-Governadores, eleitos em 1986, e dos 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores dos 
municípios novos, eleitos também em 1986, 
terminarão no dia 15 de março de 1991. 
Justificativa: 
O mandato de quatro anos para os dirigentes municipais é o princípio que este projeto está 
consagrando. Entendemos ser do espírito da lei que existe um período mínimo desejável entre duas 
eleições e que quatro anos é um tempo razoável para que a administração municipal possa 
apresentar, à comunidade, o fruto do seu trabalho. 
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No caso dos municípios novos, que elegeram os seus prefeitos em 1986 não é justo que eles tenham 
apenas 2 anos para implantar uma administração se as eleições viessem a coincidir com a dos 
demais prefeitos. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada pelo Substitutivo atende melhor à disciplina da 
matéria. 
 
   
   EMENDA:22282 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa 
Dispositivo Emendado: Art. 19 das Disposições Transitórias. 
O Artigo 19, das Disposições Transitórias do 
Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 19 - Os mandatos dos Governadores e dos 
Vice-Governadores, eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão no dia 1o. de janeiro de 1991, com  
a posse dos eleitos." 
Justificativa: 
Não se trata aqui de qualquer tipo de prevenção contra os atuais Governadores, porém se o mandato 
do próprio Presidente da República foi reduzido para adaptação a novas circunstâncias, também o 
mesmo deve ocorrer com o dos Governadores para aplicação do que estabelece o artigo 39, do 
Projeto de Constituição, a partir das eleições de 1990. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que os Governadores e Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro 
de 1986 devem ter os seus direitos assegurados. 
   
   EMENDA:22337 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE 
CONSTITUIÇÂO 
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR) 
O artigo 20 do Título X das "Disposições 
Transitórias" passa a ter a seguinte redação: 
Art. 20 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em quinze de março de 1989. 
Parágrafo único - O atual Presidente da 
República exercerá em toda a sua plenitude, as 
funções de Chefe de estado e de Governo, somente 
sendo implantada a forma de governo 
parlamentarista prevista na presente Constituição, 
a partir de 15 de março de 1989. 
Justificativa: 
Acredito que esta seria a forma ideal de ultrapassarmos esta fase de transição para uma democracia 
plena, sem que viéssemos a ter vencidos ou vencedores. 
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Vencedor somente seria o povo brasileiro, pois este País não aguenta mais viver nesta crise que 
parece ser eterna. 
Esperamos que o Presidente Sarney e a classe política, se esqueçam um pouco de seus interesses 
pessoais e se lembrem que temos que ultrapassar esta difícil fase política que atravessamos, pois se 
não conseguirmos, demonstraremos à Nação o nosso despreparo para o exercício da liderança que o 
povo nos delegou. 
Parecer:   
   A questão já se acha definida no projeto. 
 
   
   EMENDA:22428 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 6o. e suprima-se o § 
7o. do art. 13 do capítulo dos Direitos Políticos; 
dê-se nova redação ao art. 18 das Disposições 
Transitórias, na forma seguinte: 
Capítulo IV 
Dos Direitos Políticos 
Art. 13 - .................................. 
.................................................. 
§ 6o. - São reelegíveis uma única vez, em 
eleição sucessiva, para o mesmo cargo, o 
Presidente da República, os Governadores de Estado 
e do Distrito Federal, os Prefeitos Municipais e 
quem os houver sucedido durante o mandato 
.................................................. 
Título X 
Disposições Transitórias 
.................................................. 
Art. 18 Os mandatos os atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de 
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos 
e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985, 
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1989, com a 
posse dos eleitos, facultadas, em qualquer dos 
casos, a reeleição dos Prefeitos e Vice-Prefeitos. 
Justificativa: 
O princípio da reelegibilidade dos chefes de executivo é prática democrática consagrada no âmbito 
das nações desenvolvidas e democráticas, como comprova o exemplo dos Estados Unidos da 
América e da França. 
Em nada confronta com o princípio da alternância, sendo, até, complementar a ele, pois se é garantia 
do povo haver alternância, deve, igualmente, ser prerrogativa sua optar no sentido de que ela não se 
realize, limitada a possibilidade a uma única vez, como propomos. 
Com efeito, o povo tem o direito de optar pela reeleição de um chefe de executivo cuja administração 
se revelou satisfatória. Da mesma forma, o governante tem o direito de se submeter ao supremo 
julgamento das urnas, ao final de sua gestão. 
Diante da possibilidade de reeleição, o povo votará com mais critério, pois seu voto, se vitorioso, 
criará um candidato natural às próximas eleições. O governante, por sua vez, administrará melhor e 
evitará abusos, para voltar a merecer a confiança popular. Finalmente, os agentes fiscalizadores 
institucionais e de opinião permanecerão mais atentos durante todo o mandato, exercendo vigilância 
implacável. 
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O argumento de que a reeleição induziria a utilização frenética da máquina administrativa para fins 
eleitorais não procede. Primeiro, porque esse tipo de ação é problema que transcende a 
reelegibilidade, devendo ser coibido com ou sem ela, com o fortalecimento do princípio republicano e 
do primado da lei. Depois, porque o governante ficará muito menos à vontade para usar a máquina 
administrativa em seu proveito eleitoral pessoal do que o ficaria para usá-la no proveito eleitoral de 
um correligionário. Sendo candidato, ele próprio, à reeleição, o chefe do executivo estará no foco das 
atenções dos órgãos de fiscalização e da opinião pública. 
A disposição transitória que, pretendemos, garanta aos atuais prefeitos igual direito à reeleição é uma 
questão de justiça. É fato notório que os governantes municipais têm governado em tempos difíceis e 
penosos. Boa parte de seu mandato, inclusive, transcorreu ainda sob o regime autoritário, com todo o 
arbítrio federal então dominante. 
Com efeito, além de outros desmandos sofridos, os prefeitos conviveram e ainda convivem com um 
sistema ultracentralizado de tomada de decisões públicas e com uma consequente brutal escassez 
de recursos. Mesmo assim, sustentaram a responsabilidade de seus cargos, prestando contas à 
população e fazendo o possível e o impossível para atender às suas demandas. 
Nesse árido período, ainda assim, foram reveladas, no âmbito municipal, notáveis vocações e 
talentos administrativos, bem como jovens lideranças executivas. Quadros que padecerão o 
ostracismo ou desviarão seus rumos para o plano legislativo por falta de oportunidade de continuar 
administrando suas comunas. Isto acirrará as disputas partidárias internas por vagas na legenda e 
fará com que homens de inequívoco potencial administrativo abracem funções diversas daquelas 
para as quais revelaram aptidão. 
Pelo fortalecimento da prática democrática e pelo reconhecimento ao esforço dos atuais prefeitos, 
esperamos o acolhimento da proposta. 
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:22805 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva: 
Dispositivo Emendado: Art. 18 das Disposições Transitórias. 
Acrescente-se ao art. 18 das Disposições 
Transitórias do Projeto de Constituição, os 
seguintes parágrafos: 
§ 1o. - Os Prefeitos e Vice-Prefeitos eleitos 
em 15 de novembro de 1988 e empossados na data 
prevista no caput deste artigo, terminarão os 
seus mandatos em 1o. de janeiro de 1991 com a 
posse dos eleitos. 
§ 2o. - Os Prefeitos e Vice-Prefeitos eleitos 
de conformidade com o parágrafo 1o., poderão se 
candidatar às eleições de 1990, desde que 
renunciem aos cargos que ocupam no prazo de seis 
meses antes do pleito. 
Justificativa: 
O pleito de 1988 destina-se a eleger Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores para um mandato-
tampão. Portanto, será conveniente aos que forem eleitos para um mandato de apenas dois anos, 
ensejar o direito de reeleição, desde que renunciem no prazo de seis meses antes do pleito. 
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Parecer:   
   A emenda altera a redação do art. 18 - Das Disposições Transitórias - estabelecendo o término do 
mandato dos prefeitos e vice-prefeitos eleitos em 1988 em 1o. de janeiro de 1991, bem como 
permitindo-lhes a reeleição, desde que renunciem aos respectivos cargos no prazo de seis meses 
antes do pleito. 
Consideramos que a emenda não é oportuna e abrirá um precedente. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22885 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva 
Dispositivo Emendado: Art. 18 das Disposições Transitórias. 
Inclua-se no art. 18 das Disposições Transitórias as expressões: 
"1984 e", passando o citado dispositivo a ter 
a seguinte redação: 
"Art. 18 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de 
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos 
e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1984 e 
1985, terminarão no dia 1o. de janeiro de 1089, 
com a posse dos eleitos." 
Justificativa: 
Em 1984 realizaram-se em inúmeros municípios brasileiros eleições municipais. Como o texto do 
Substitutivo não faz referência às mesuras, impõe-se a apresentação da presente emenda para sanar 
a omissão, que poderia gerar conflitos judiciais futuros. 
Parecer:   
   A emenda é de caráter redacional e corrige um lapso na enumeração dos prefeitos, cujo mandato, 
deva expirar em 1o de janeiro de 1989. 
 
   
   EMENDA:23041 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitutiva 
Substitua-se o art. 20 das Disposições 
Transitórias pelo seguinte: 
Art. 20 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em trinta e um de dezembro  
de 1988. 
Justificativa: 
Entendemos que para que o Brasil saia da eterna "transição democrática", o povo brasileiro deva 
escolher seu dirigente máximo em 15.11.88, cujo governo deve iniciar-se em 01.01.89. 
Parecer:   
   Fixando o término do atual mandato presidencial em 31 de dezembro de 1988, implicará, a 
aprovação da Emenda, a redução desse mandato. Como somos, por princípio, contrário a medidas 
que importem em redução de mandatos, manifestamo-nos no sentido da não aprovação da Emenda. 
Pela rejeição. 
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   EMENDA:23127 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA 
Substitua-se o artigo 20, Título X Das 
Disposições Transitórias por: 
Art. 20 - Ficam convocadas eleições para 
Presidente da República, Deputados e Senadores a 
serem realizadas noventa dias contados da 
vigência desta Constituição. 
§ 1o. Os atuais mandatos ficarão extintos 
com a posse dos eleitos, que se dará imediatamente 
à, diplomação dos mesmos pelos Tribunais 
Eleitorais. 
§ 2o. - Fica assegurado aos atuais detentores 
dos cargos de Presidente da República e Vice- 
Presidente da República o direito à reeleição para 
o pleito ora convocado. 
Justificativa: 

1. Firmado o novo Pacto Social, expresso pela Constituição, que se promulgará pela vontade 
soberana da Assembleia Nacional Constituinte, pensamos ingressar em nova ordem, definindo 
novo tempo. 
A Constituinte, pensamos nós, deveria ter sido convocada com a missão exclusiva, superior e 
objetiva de elaborar o novo Pacto Social. Infelizmente, razões de ordem política ou de falta de 
visão mais patriótica não permitiram esse desideratum. 
2. Sob a nova Constituição, acreditamos que o mais correto e digno seria autenticarmos os 
poderes maiores da República. A Presidência e Vice-Presidência da República, face às 
circunstâncias que constituíram, em que pesem o apoio e apreço populares, devem ser levadas à 
unção da vontade do povo, fonte primária do poder nos regimes democráticos. A legitimação daí 
decorrente, na nova ordem, certamente fortalecerá o Poder Executivo, propiciando-lhe com 
segurança o encaminhamento das decisões que dizem respeito ao destino nacional. 
3. O Poder Legislativo maior, o Congresso Nacional, convocado para funções duplas, de 
constituinte e concomitantemente para exercício da legislação ordinária, em muito perdeu, ante a 
consciência nacional, não só pelas contradições geradas pela ditadura a que sucedeu, como pela 
campanha sórdida que lhe moveram os detratores da democracia. 
4. Com a nova ordem, deve emergir, pensamos ser inadiável um gesto, imprescindível um ato, 
irrecusável uma atitude, que recoloque o mundo político e, particularmente o Parlamento à altura 
da confiança e respeito de toda a nação; que melhor oportunidade não seria essa a de, por 
nossas vontades, devolvermos ao povo, insistimos, fonte primária do poder, o direito de, por 
eleições livres, indicar os quadros do Congresso Nacional. 
5. Ficaria extinta nossa missão de Constituinte com a promulgação da nova Constituição. 
Ordenada a nação, voltaríamos às bases da Pátria para buscarmos a legitimidade na nova 
ordem. Esta, pensamos nós, seria a mais bela forma de restabelecermos o conceito dos políticos, 
o respeito pelo Parlamento e um exemplo que engrandeceria os valores permanentes em que a 
Pátria e seu povo devem crer. 
Muitos poderão dizer-nos inábil ou meramente sonhador. Pelo primeiro predicado, 
identificaríamos os aboletados no Poder, os que acreditam que a prática política deva ser a do 
oportunismo, a do jogo perigoso dos interesses meramente pessoais ou grupais, esses mesmos 
que fazendo-o descrer de suas instituições e a rir-se da caricatura política com que são retratados 
nos vídeos da comicidade nacional. Pelo segundo predicado, insistimos por recebê-lo por inteiro, 
porquanto não admitiremos jamais descrer da existência da dignidade política, da decência 
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política, da honradez política, parceiras inseparáveis da Política no seu sentido lato e como deve 
ser entendida. 
6. Há argumentos que indicam o rumo das alternativas militares, caso se determine o toque no 
mandato do Presidente José Sarney. Não acreditamos! Não há razão de ordem alguma a 
determinar a intervenção militar, nem tão pouco acreditamos que os militares, depois de terem, 
por omissão ou comissão sustentado a ditadura fascista, corrupta e entreguista de 64, venham a 
atrever-se em nova investida. O preço seria caro demais! De outra forma não podemos admitir 
que o medo embutido na chamada “prudência” seja a base da nova Pátria, que queremos. 
Aconselhar-se com o medo não é tarefa de estadista nem pode ser o de uma Assembleia 
Nacional Constituinte, que se pretende representativa dos sonhos da grande Nação que 
queremos para nós e nosso filhos. 
8. Atrevo-me em propor estas medidas, para definirem-se nas Disposições Transitórias, porque 
penso, que ali inscritas teremos dado o melhor exemplo, restaurado a confiança do povo e, quem 
sabe, pratica o mais belo gesto da nossa história. 

Parecer:   
   As questões tratadas na emenda já se acham definidas no projeto. 
 
   
   EMENDA:23888 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO - 
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - 
Emenda ao art. 20o. - DAS DISPOSIÇÕES 
TRANSITÓRIAS - Leia-se: 
"O mandato do atual Presidente da República 
termina 15 de março de 1989" 
Justificativa: 
O tempo do mandato do Presidente da República é de 4 anos pelos motivos já discutidos. 
Parecer:   
   O Substitutivo expressa, quanto à duração do mandato do atual Presidente, a opinião de que deva 
prosseguir até 15 de março de 1989. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24341 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA 
DISPOSITIVO EMENDADOS: ARTIGOS 18, 19 e 20 DAS 
Disposições TRANSITÓRIAS. 
Substituam-se os artigos 18, 19 e 20 das 
Disposições Transitórias, pelo seguinte, renumerando os demais: 
Art. 18. A 15 de novembro de 1988, realizar-se-ão  
eleições gerais, em todo país, inclusive no 
Distrito Federal, para todos os níveis, permitida, 
sem desincompatibilização, a reeleição do 
Presidente da República e dos governadores dos 
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Estados, com a posse dos eleitos a 31 de janeiro 
do ano seguinte. 
Justificativa: 
Deputados e Senadores foram eleitos para funcionar como representantes do povo na Assembléia 
Nacional Constituinte e, no desencargo dessa missão, poderiam dispor sobre a continuidade de seu 
mandato, após a promulgação da Carta Magna. 
Não é tranquila, no entanto, a tese de que estão, como se afirma, investidos nessas funções com a 
duração prevista na Constituição em vigor, que está justamente sendo substituída por nova ordem. 
Não há direito adquirido, segundo doutrinam os melhores autores, contra disposição constitucional. 
A submissão ao veredicto popular, no ano seguinte à elaboração e promulgação da Constituição, 
torna-se questão de irrepreensível moralidade política, na busca de confirmação, pelo povo, do 
cumprimento da missão recebida, segundo as legítimas aspirações dos eleitores. 
 Tal medida caracterizaria verdadeiro referendo à Carta que redigiram, melhor que um plebiscito para 
lhe dar legitimidade, à vista de dificuldades técnicas para conduzir o processo de ausculta popular. 
Acresce considerar que está em debate a duração do mandato presidencial, assim naturalmente 
fixado em quatro anos, dentro de sua condição de transitoriedade para conduzir o País aos rumos da 
Democracia. 
Pelas mesmas razões, seria injustificável não promover a eleição de governadores, escolhidos pelo 
sistema direto, é verdade, para governar, todavia, segundo uma ordem que será revista, com 
substancial alteração das condições s que ditaram sua eleição. 
É axiomático que a Nação, ao emergir das brumas do regime de exceção, aspire a uma renovação 
em todos os sentidos, desde uma nova constituição até a escolha dos que vão exercer os poderes 
nela previstos, que, por impedimento ético e para prevenir a ocorrência de casuísmos na sua 
elaboração, não deveriam ser os mesmos que ditaram as regras a serem seguidas ou influíram 
politicamente na sua adoção, salvo hipótese de serem reconduzidos pelo voto popular. 
Só assim se integra o quadro de mudanças desejadas, para que o País retorne aos trilhos que o 
conduzirão ao encontro de seus filhos. 
Parecer:   
   A Emenda visa a Substituir os artigos 18, 19 e 20 das disposições Transitórias do Substitutivo do 
Relator por um único artigo que estabelece eleições gerais, para todos os níveis, em todo o País, 
inclusive no Distrito Federal, a 15 de novembro de 1988 e permite, sem desincompatibilização, a 
reeleição do Presidente da República e dos Governadores dos Estados. 
Embora a Emenda se fundamente no princípio da moralidade política e na busca da confirmação pelo 
povo dos mandatos dos atuais Constituintes não julgamos conveniente a submissão coletiva de todos 
os mandatos eletivos a novos pleitos pelo simples fato da promulgação de uma nova Sistematização 
no Brasil. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24362 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se nova redação aos seguintes dispositivos 
do substitutivo do relator ao projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização: 
"Art. 39. A eleição do Governador do Estado 
coincidirá com a do Presidente da República, para 
mandato de igual duração, na forma da lei, 
aplicando-se lhe as regras dos parágrafos 1o. 2o. 
e 3o. ao art. 111." 
"Art. 43. A eleição do Prefeito coincidirá 
com a do Presidente da República, para mandato de 
igual duração, na forma de lei, aplicando-se lhe 
as regras dos parágrafos 1o. 2o. e 3o. do art. 111." 
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"Art. 47 .................................... 
§ 1o. A eleição do governador Distrital e 
dos Deputados Distritais coincidirá com a do 
Presidente da República, para mandato de igual 
duração, na forma da lei, aplicando-se lhe, no que 
couber, o art. 111 e seus parágrafos. 
.................................................. 
"Art. 74. A Câmara Federal compõe-se de 
representantes do povo eleitos na mesma data das 
eleições para Presidente da República por 
voto igual, direto e secreto em cada Estado, 
território e no Distrito Federal, dentre cidadãos 
maiores de dezoito anos e no exercício dos 
direitos políticos, através de sistema misto, 
majoritário e proporcional, conforme disposto 
em lei complementar. 
.................................................. 
"Art. 75. O Senado da República compõe-se de 
representantes dos Estados e do Distrito Federal, 
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o 
princípio majoritário, na mesma data das eleições 
para Presidente da República, dentre cidadãos 
maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos 
direitos políticos. 
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal 
elegerão três Senadores, com mandato de quatro 
anos. 
§ 2o. Cada Senador será eleito com dois suplentes." 
"Art. 111. A eleição para Presidente da 
República far-se-á por sufrágio universal, no dia 
15 de novembro do ano imediatamente anterior ao 
término do mandato presidencial. 
.................................................. 
"Art. 113. O mandato do Presidente da 
República é de quatro anos, vedada a reeleição, e 
terá início a 1o. de janeiro. 
.................................................. 
Disposições Transitórias 
"Art. 18. Os mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de 
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos 
e Vereadores, eleitos em 15 de novembro de 1985, 
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1990, com a 
posse dos eleitos." 
"Art. 19. Os mandatos dos Governadores e dos 
Vice-Governadores, eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão no dia 1o. de janeiro de 1990, 
com a posse dos eleitos." 
"Art. 20. O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 1o. de janeiro de 1990, com 
a posse do eleito." 
"Art. O mandato dos atuais Deputados 
Estaduais e Federais, eleitos em 15 de novembro de 
1986, e dos Senadores, eleitos em 15 de novembro 
de 1982 e em 15 de novembro de 1986, terminarão no 
dia 1o. de fevereiro de 1990, com a posse dos 
eleitos, ressalvado o disposto no " 1o. do art. 74." 
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"Art. 6o. Na eleição de 15 de novembro de 
1989.............................................. 
Justificativa: 
O País vive histórico período de transição entre o regime de exceção iniciado em 31 de março de 
1964 e a consolidação do estado de direito democrático, que se completará com a promulgação da 
nova Constituição Federal e a consequente adequação das legislações complementar e ordinária às 
suas disposições. 
Por outro lado, a difícil conjuntura econômico-financeira que atravessamos exige plena concentração 
de esforços dos três níveis de governo e de toda a Sociedade para superá-la, numa luta sem tréguas 
ou descontinuidades de qualquer natureza. 
A realização de três eleições em curto período, como previsto no Substitutivo (para prefeitos, Vice-
Prefeitos e Vereadores, em 15 de novembro de 1988; para Presidente da República, Governador 
Distrital e Deputados Distritais do Distrito Federal, em 1º de fevereiro de 1990; e para Governadores, 
Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores da República, em 15 de novembro de 1990), 
inegavelmente contribuirá para dificultar a normalidade do período de transição, o reordenamento 
jurídico da Nação e a continuidade administrativa necessária para a regularização da vida econômico-
financeira do País, seja pela intensa e contínua mobilização política e popular, seja pelos gastos e 
despesas que acarretariam. 
São essas as razões que me animam a propor eleições gerais em 15 de novembro de 1989, com a 
fixação de mandato de quatro anos para todos os cargos. Com a posse dos eleitos, iniciaríamos nova 
fase da História do Brasil, com a total renovação dos governantes e dos membros do Congresso 
Nacional. 
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24459 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa 
Modifique-se o art. 20 das Disposições 
Transitórias, do Projeto, que passará a ter a 
seguinte redação: 
"Art. 20 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em quinze de março de 1989". 
Justificativa: 
A redução do atual mandato presidencial para quatro anos era um desejo manifesto de Tancredo 
Neves, explicitado para toda a Nação, passando assim a ser um compromisso. Embora a 
Constituição atual preveja um mandato de seis anos, é de competência exclusiva da nova 
Constituição ampliá-lo, conservá-lo ou diminuí-lo, porquanto inexistente direito adquirido contra o 
preceito constitucional. 
Para reduzi-lo, portanto, não se faz necessário nenhuma renúncia do atual titular do cargo e é 
indevida a sua imposição sobre a matéria. 
O período de transição não pode, de nenhuma maneira, ser confundido com um mandato normal, em 
razão de sua própria finalidade. Quatro anos é tempo hábil para isso. 
Parecer:   
   O Substitutivo expressa, quanto à duração do mandato do atual Presidente, a opinião de que deva 
prosseguir até 15 de março de 1989. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25033 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva) Título X – Disposições Transitórias 
Substitua-se, no art. 20, a expressão "quinze 
de março de 1990" pela expressão "15 de março de 1989". 
Justificativa: 
A proposta fixa o mandato do atual Presidente e da República em quatro anos, tomando por base o 
compromisso da Aliança Democrática, dos seus candidatos (Tancredo Neves e José Sarney), das 
forças populares, que, nas ruas, em movimento histórico ("Diretas Já"), propiciaram o fim de um triste 
período de vinte anos. Compromisso é para ser honrado! 
Parecer:   
   O Substitutivo expressa, quanto à duração do mandato do atual Presidente, a opinião de que deva 
prosseguir até 15 de março de 1989. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25647 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 20 do Título 
X (Disposições Transitórias) do Projeto de 
Constituição do Relator da Comissão de 
Sistematização: 
"Art. 20 - Cento e vinte dias depois de 
promulgada esta Constituição, proceder-se-á a 
eleição em todo o País, para Presidente e Vice- 
Presidente da República, por sufrágio universal 
direto e secreto, obedecidas as demais normas 
constitucionais pertinentes. 
Parágrafos único - O Congresso Nacional, 
dentro de 30 (trinta) dias da promulgação desta 
Constituição, aprovará lei destinada a estabelecer 
normas gerais e especiais para a eleição de que 
trata este artigo". 
Justificativa: 
As forças políticas que apoiaram a chapa Tancredo Neves-José Sarney assumiram o compromisso 
expresso de considerar o mandato de seis anos como mero acidente e proclamaram que o prazo 
efetivo seria decidido pela Constituinte. 
As declarações de Tancredo, em 17 de janeiro de 1985, em entrevista coletiva, e de Sarney em 08 de 
maio, ambos em 1985, já eleitos e o segundo já empossado, transcrito na "Folha de são Paulo, 
(10/12/86) e no "O Globo" (08/05/85) corroboram o entendimento, já àquela época firmado, de que o 
Governo que assumiria o poder seria inevitavelmente um Governo de transição, cuja finalidade 
primordial era promover a transição de autoritarismo para a democracia plena. As declarações de 
políticos, autoridades, juristas, empresários, levam à conclusão inarredável de que o atual Governo é 
de transição. E, como tal, terá cumprido plenamente sua tarefa, ao ser promulgada a nova 
Constituição, que passará a ser o divisor de águas entre o Brasil do arbítrio, do passado e o Brasil 
Novo, pujante e, soberano, da democracia plena e da esperança. 
A tudo se acrescente a anomalia de um Presidente da República eleito, por via indireta, quando todos 
os outros mandatários o foram por voto direto. E mais: quando a Constituição, então em vigor, e ora 
em elaboração, não abrigar como certamente não o fará - eleição indireta para qualquer nível. 
Ressalte-se a ainda que a classe política vem se convencendo mesmo dentre aqueles que 
defenderam o mandato de seis anos, de que é inevitável a realização de eleição presidencial em 
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1988, admitindo-a a 15 de novembro. A se admitir a realização de eleição presidencial no próximo 
ano, a posição que defendemos desde o início dos trabalhos da Constituinte – realização de eleições 
presidenciais 120 dias após a promulgação da nova Constituição – não encontra nenhum 
impedimento para seu acolhimento, seja do ponto de vista jurídico, sob o prisma ético e mesmo 
lógico. 
O povo brasileiro aspira eleger seu Presidente no próximo ano. A nosso ver, necessário se faz que se 
promova a eleição no mais curto prazo possível. 
Parecer:   
   Visa a presente Emenda a determinar a realização de eleições para Presidente e Vice-Presidente 
da República, após a promulgação da Constituição, no prazo que estabelece. 
Por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização, pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25904 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   O Art. 20 do título X - Disposições 
Transitórias, passa a ter esta redação: 
Art. 20 - O mandato do atual presidente da 
República é de 4 (quatro) anos, com término no dia 
15 de março de 1989. 
Justificativa: 
A opinião pública brasileira já, por várias vezes, manifestou-se no sentido da realização de eleições 
diretas para o Presidente e Vice-Presidente da República. 
O mandato do atual Presidente é de transição, portanto, transitório, de vez que emanou do Colégio 
Eleitoral. 
As várias demonstrações populares indicam que há necessidade de legitimação do mandato 
presidencial, o que só será possível com a eleição direta em 1988. 
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:25913 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA 
Dispositivo Emendado: Artigo 18, das 
Disposições Transitórias. 
Modifique-se a redação do artigo 18, das 
Disposições Transitórias, do Substitutivo, na 
parte referente aos Prefeitos, Vices e Vereadores, 
como se segue: 
Artigo 18 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, 
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Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de 
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos 
e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985, 
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1990, com a 
posse dos eleitos. 
Justificativa: 
O ano de 1988 será duplamente tumultuado. De um lado, o Congresso Nacional estará emprenhado 
na regulamentação de cada artigo da Constituição, e as Assembléias Legislativas estarão 
transformadas em Assembléias Estaduais Constituintes. De outro lado, pretende-se homenagem 
condigna ao transcurso do Centenário da Proclamação da República em 1989, pelo que será mais 
significativa a realização, naquele ano, das eleições coincidentes para Presidente e Vice-Presidente 
da República, e para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. É uma questão de bom senso e pragmatismo 
a adiantamento das eleições municipais para 1989. Senadores e Deputados Federais e Estaduais 
hão de querer participara pessoalmente da campanha em sua área de influência política, o que não 
poderá suceder em 1988, em virtude do trabalho nas Câmaras a que pertencem. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que o disposto no texto do Substitutivo atende melhor à disciplina da 
matéria. 
   
   EMENDA:26230 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 18, das Disposições 
Transitórias, do Substitutivo do Relator da 
Comissão de Sistematização, no Projeto de 
Constituição, a seguinte redação: 
Art. 18 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos no período 
compreendido entre 15 de novembro de 1982 e 15 de 
novembro de 1985, terminarão no dia 1o. de janeiro 
de 1989, com a posse dos novos eleitos. 
Justificativa: 
Apenas para adequar à Lei Maior os municípios que realizaram eleições em 1983, como foi o caso 
entre outros, dos então considerados (ilegível) 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que os termos da Emenda proposta pelo ilustre Constituinte completou 
com as diretrizes adotadas pelo Relator. 
   
   EMENDA:26370 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 18 das disposições 
transitórias do Substitutivo do Relator, o 
seguinte parágrafo único: 
Art. 18 - ......................... 
Parágrafo único - Os atuais Prefeitos terão 
direito de concorrer à reeleição. 
Justificativa: 
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A presente emenda tem por finalidade suprimir do texto constitucional o impedimento de reeleição 
dos Prefeitos. 
Não há porque privar os atuais Prefeitos do direito de concorrer à reeleição, visto que se fizeram uma 
boa administração, nada mais justo do que reconduzi-los ao cargo. 
Os atuais Prefeitos, eleitos em 1985, não tiveram tempo necessário para completar uma boa 
administração, visto que só tiveram três anos de mandato. 
Parecer:   
   A emenda permite aos atuais Prefeitos concorrerem à reeleição. 
Consideramo-la inoportuna. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27438 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA 
Acrescente-se às Disposições Transitórias, 
Título X, o seguinte texto, onde couber: 
"Art... - Os mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de 
novembro de 1986, terminarão em 1o. de janeiro de 
1990, com a posse dos eleitos, respectivamente." 
Justificativa: 
Ninguém consegue realizar urna boa administração municipal, mormente neste período de crise 
financeira, em curto espaço de tempo. 
É necessário que nos preocupemos em dar maior e melhor chance àqueles que ficarão tão pouco 
tempo se dedicando ao progresso e ao desenvolvimento do seu município. 
Poucos planos serão executados, muitas obras deixarão muito a desejar, pois é normal que uma 
nova administração busque novas e até avançadas técnicas administrativas. Na realidade, 
estaríamos sacrificando companheiros bem-intencionados, políticos dinâmicos, mas que foram 
absorvidos pelo tempo insatisfatório para excelentes realizações. 
Esta pretensão tem um cunho de profunda justiça. 
Parecer:   
   A emenda manda acrescentar dispositivo ao Título X – Das Disposições Transitórias - prorrogando 
os atuais mandatos de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores até 1990. 
Consideramos a medida inoportuna e já devidamente tratada no art. 18 do mesmo título. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27487 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa 
Dê-se ao artigo 20, das Disposições 
Transitórias, título X a seguinte redação: 
"Art. 20 - Os mandatos dos atuais Presidente 
e Vice-Presidente da República terminarão em 1o. 
de janeiro de 1989, quando serão substituídos 
pelos Presidente e Vice-Presidente a ser eleito em 
15 de novembro de 1988. 
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Parágrafo único - De forma simultânea, no 
Distrito Federal realizar-se-á a primeira eleição 
para Governador, Vice-Governador e Deputados 
Distritais". 
Justificativa: 
1. Um dos compromissos da Aliança Democrática com a povo brasileiro foi realizar um governo de 
transição. A propósito, Tancredo Neves afirmou reiteradas vezes que o seu governo teria o sentido de 
retirar o País do arbítrio e devolvê-lo à plenitude democrática.  Aliás, no Colégio Eleitoral, o grande 
estadista disse ser a transição a razão fundamental a justificar sua eleição pela via indireta. 
2. Os jornais e revistas da época registram enfáticas declarações de todos os principais líderes do 
PMDB e do PFL no sentido de tranquilizar a Nação quanto à transitoriedade do governo que se 
instalava. 
3. O Presidente Sarney pareceu, a princípio, ter assimilado bem a idéia, tanto que chegou a admitir 
que competia à Assembleia Nacional constituinte a fixação da duração do seu mandato. Todavia, e 
infelizmente, não durou muito essa convicção. Muito antes do que se poderia esperar, o Presidente 
da República invocou o preceito constitucional que estabelece mandato de seis anos e, (suprema 
contradição!) arvorou-se com direitos para desrespeitar a Lei maior e, pairando sobre ela, 
condescendeu em governar “apenas” cinco anos! 
4. Assim, na transição "à moda da casa", o Presidente se coloca acima e à margem da Constituição 
que ele próprio invoca para garantir-se no Poder! A Constituinte, segundo ele, não pode reduz o 
mandato presidencial, mas ele, sozinho, pode!! 
5. Não bastasse isso, o seu governo caracteriza-se pela série infindável de erros e equívocos. Maior 
que a desconfiança nacional só mesmo o desassossego de uma sociedade cansada de esperar. 
O povo já não crê nos seus dirigentes. Tanto quanto antes, "é hora de mudar”.  É, agora, com o povo 
escolhendo e... votando! O quanto antes: 15 de novembro de 1988. 
6. Da mesma forma, o povo do Distrito Federal precisa, quer e tem direito de escolher o seu principal 
governante. O exercício 'desse princípio básico da democracia, aliás, já está consagrado no texto do 
substitutivo do ilustre Relator. O que falta é fixar a data. 
7. É, lamentável coincidência, o Presidente da República e o Governador do Distrito Federal 
caminham juntos, a passos largos, em direção ao abismo do descrédito popular. Ambos já não 
encarnam a esperança dos primeiros dias. São, hoje, expressões claras do pesadelo de todos os 
nossos dias. As pesquisas de opinião pública são unânimes na identificação da impopularidade de 
um e de outro. E não poderia ser diferente: são eles os dois últimos vestígios da bionicidade 
encastelada no Executivo. 
8. Que saiam juntos, pois, tangidos pelo resultado das urnas em 15 de novembro de 1988! 
Parecer:   
   A questão do mandato do atual Presidente da República já está definida no projeto. 
   
   EMENDA:27687 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA 
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 20 do Título X 
Dê-se ao Art. 20 Título "X" do Substitutivo 
ao Projeto de Constituição a seguinte redação: 
"Art. 20 - Será realizada eleição direta para 
Presidente da República, cento e vinte dias após a 
promulgação desta Constituição. 
§ Único - O mandato do atual Presidente da 
República terminará sessenta dias após a eleição 
prevista no "caput" desta artigo, com a posse do 
candidato eleito". 
Justificativa: 
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O regime de transição política instituído no país com a eleição da chapa Tancredo Neves-José 
Sarney se esgota com a promulgação da nova Constituição. Este era o desejo e o compromisso 
assumido publicamente pelos criadores da chamada Nova República. A retomada do direito de eleger 
diretamente o próximo Presidente da República é uma aspiração de todo o povo brasileiro e 
consideramos que isso deve ocorrer no prazo máximo de 120 dias após a promulgação da nova 
Constituição, quando se encerra objetivamente o período da transição. Só um Presidente eleito 
diretamente pelo povo terá a legitimidade necessária para consolidar o regime democrático e 
enfrentar a grave crise econômica vivida pelo 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:27926 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 18 das Disposições 
Transitórias no Substitutivo do Relator, o 
parágrafo único: 
Art. 18 - ........................... 
Parágrafo único: aos prefeitos, cujos 
mandatos extinguem-se em 1o. de janeiro de 1989, 
fica garantido o direito a uma reeleição, que será 
definida em Lei Especial. 
Justificativa: 
Estamos propondo a inclusão do parágrafo único no Art. 18 das Disposições Transitórias, de forma a 
permitir que aos atuais mandatários municipais, seja assegurado o direito à uma reeleição. 
Entendemos que, a unificação eleitoral para os cargos municipais deve ser mantida, e que boa parte 
dos prefeitos eleitos em 15 de novembro de 1985, ficaram com um mini-mandato. Com a instituição 
desse dispositivo, democraticamente, estamos oferecendo a oportunidade para que as comunidades 
decidam se desejam, ou não, a continuidade administrativa de seus mandatários. 
Parecer:   
   A emenda permite aos atuais Prefeitos concorrerem à reeleição. 
Consideramo-la inoportuna. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28001 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA 
Dê-se ao Art. 20 das Disposições Transitórias 
do Substitutivo do Relator a seguinte redação: 
Art. 20. - O mandato do atual Presidente da 
República terminará no dia 1o. de janeiro de 1989, 
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com a posse de seu sucessor, eleito quarenta e 
cinco dias antes. 
Justificativa: 
“Não aceito nem mais nem menos de quatro anos. Só conheço a democracia, com quatro anos. Uma 
transição só é possível com quatro anos – menos é impossível; mais é autoritarismo” 
“Embora a duração do mandato presidencial deve ser objeto de deliberação da Assembléia Nacional 
Constituinte, manifesto desde logo, a minha posição no sentido de que esse mandato deva ser de 
quatro anos” 
Transcrevo palavras dos Presidentes Tancredo Neves e José Sarney, um por ocasião da convenção 
do PMDB em 17.01.85, e outro por ocasião da assinatura à mensagem enviada ao Congresso 
Nacional, convocando esta Assembléia Nacional Constituinte. 
Estamos apenas apoiando o que nossos governantes, de fato e de direito, pronunciaram, avalizando 
a transição. Ressalva-se a diminuição de 75 (setenta e cinco) dias, para coincidir com o início do ano 
fiscal. 
As posições de Tancredo Neves e José Sarney, nestas declarações, por si só justificam a nossa 
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:28397 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
   O artigo 19, Capítulo X, "Das Disposições 
Transitórias", passará a vigorar com a seguinte 
redação: 
"Art. - Os mandatos de Governadores e dos 
Vice-Governadores, eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão no dia 1o. de janeiro de 1991". 
Justificativa: 
Não é possível continuar a posse dos novos Governadores e Vice-Governadores no dia 15 de março, 
o que vem criando situações de total desequilíbrio e desajustamento na transição desta importante 
função. 
Os fatos recentes revelam que muitos Governadores em final de mandato desorganizaram de forma 
absurda e irresponsável os orçamentos dos seus Estados, inclusive suplementando verbas 
indiscriminadamente e esgotando totalmente as reservas de caixa. 
É preciso corrigir esta situação. 
O exercício financeiro termina no dia 31 de dezembro e aí termina também o mandato do 
Governador, evitando criar dificuldades ao seu sucessor, como vem ocorrendo lamentavelmente. 
A proposta visa alterar e moralizar esse quadro crítico da vida pública brasileira. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que os Governadores e Vice-Governadores eleitos em 15 de 
novembro de 1986 devem ter os seus direitos assegurados. 
   
   EMENDA:28477 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Disposições Transitórias 
Acrescente artigo ao título X das Disposições 
Transitórias, renumerando os demais, com a 
seguinte redação, onde couber: 
Art. 1o. - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 15 de março de 1989. 
Justificativa: 
Entendemos que a Transição Democrática encerra com a promulgação da Nova Constituição, razão 
porque consideramos cumprida a missão do atual Presidente da República. Em emenda, por mim 
apresentada, sou favorável ao mandato de quatro anos com direito a reeleição, também por esta 
razão alinho meu pensamento com relação ao mandato do atual Presidente. 
Parecer:   
   A questão já está definida no projeto. 
   
   EMENDA:28720 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA 
Dispositivo Emendado: ARTIGO 20, das 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, do Substitutivo. 
Art. 20 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 31 de dezembro de 1988. 
Justificativa: 
Dentre as várias sugestões para a duração do mandato do atual Presidente da República, parece-nos 
ser a de quatro anos a mais conveniente e a que melhor se compatibiliza com os princípios que 
orientam e norteiam os regimes efetivamente democráticos. 
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:30017 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE 
SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA. 
Acrescente-se ao Título X, Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias o 
seguinte artigo, onde couber: 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
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Art. O mandato de seis anos do atual 
Presidente da República, fixado na vigência da 
Constituição anterior, termina a 15 de março de 
1991, salvo renúncia expressa comunicada ao 
Congresso Nacional e lida em sessão plenária com a 
metade de seus membros presentes. 
Justificativa: 
O mandato do Presidente da República é componente do Poder Constituído, isto é, o Poder 
Executivo. 
A Assembleia Nacional Constituinte foi convocada pela emenda constitucional nº 26 à Constituição 
anterior. Seus poderes derivam, pois, da mesma carta política, o que se classifica no direito 
constitucional de poderes derivados.  
E mais, não se convocou uma Constituição exclusiva. Elegeram-se, isto sim, deputados e senadores, 
observando-se que um terço do Senado foi eleito anteriormente. 
Deu-se ao Congresso poderes constituintes derivados da Carta então em vigor. Ora, o Congresso é o 
Poder Legislativo, poder constituído, portanto. 
Não pode um poder constituído interferir no outro e muito menos mutilar o direito instituído em 
idêntico nível constitucional. 
Georges Burdeau adverte que os poderes constituintes do Parlamento não podem interferir no Poder 
Executivo em funcionamento, a não ser dispondo para o futuro ou na hipótese óbvia de ter havido 
revolução. 
Souza Sampaio e outros constitucionalistas brasileiros perfilam igualmente esse entendimento. 
Em nome da segurança de nossas instituições e porque a Assembléia Constituinte não pode ignorar 
e desprezar os princípios fundados no direito constitucional, proponho a presente disposição 
transitória que reconhece o direito instituído do Poder Executivo assentado no mandato de sei s anos 
do Presidente da República, assegurando-lhe, porém, o direito à renúncia do tempo que desejar para 
que possa legalmente cumprir a promessa feita à nação de governar durante cindo anos, desde que 
também este fosse o prazo do mandato fixado para os futuros Presidentes, compatibilizando-se 
assim as duas ordens constitucionais, a que lhe instituiu o direito do atual Presidente e a que dispôs 
sobre o direito, também constitucional, do Presidente a ser eleito. 
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:30044 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   TÍTULO X 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
Redija-se assim o art. 19 
Art. 19 - Os mandatos dos Governadores e 
Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 
1986 Terminarão no dia 1o. de janeiro de 1991. 
Justificativa: 
Adota-se, para os Governadores o mesmo critério adotado para os Prefeitos, do término do mandato, 
no encerramento do exercício financeiro. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que os Governadores e Vice-Governadores eleitos em 15 de 
novembro de 1986 devem ter os seus direitos assegurados. 
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   EMENDA:30284 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Inclua-se, nas Disposições Transitórias do 
Substitutivo, o seguinte Artigo 18, renumerando-se 
o atual e os subsequentes. 
"Art. 18 O prazo estabelecido no Art. 17 
desta Constituição será de seis meses para as 
eleições de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores 
de 1988." 
Justificativa: 
A emenda visa a tronar aplicável a regra da anterioridade da lei eleitoral, constante do Art. 17 do 
Substitutivo, nas eleições municipais do próximo ano. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o dispositivo citado pelo ilustre Constituinte diz respeito a outro 
assunto, sem nenhuma referência às eleições de 1988. 
   
   EMENDA:30681 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa - Altera o mandato do 
atual e dos futuros Presidentes da República para 
quatro anos. 
Dispositivo Emendado - Modifique-se no 
"caput" do Artigo 113 o prazo de "cinco anos" para 
"quatro anos" e, no artigo 20 das Disposições 
Transitórias do Projeto de Constituição altere-se 
o término do mandato do atual Presidente da 
República para "quinze de março de 1989". 
Justificativa: 
Vivemos uma nova era, quando a normalização democrática requer medidas efetivas. Assim estamos 
apresentando emenda alterando o Projeto de Constituição naquilo que discorda dos princípios da 
verdadeira democracia ou a eles dá entendimento diverso da pretensão nacional, ou seja, um 
mandato Presidencial de cinco anos. 
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:30803 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Nas Disposições Transitórias, Título X 
Dê-se nova redação ao Art. 20das Disposições 
Transitórias: 
Art. 20 - As eleições de Senadores e 
Deputados Federais realizar-se-á conjuntamente com 
a de Presidente da República até 120 dias após a 
promulgação desta Constituição. 
Justificativa: 
A história nos ensina que é indispensável a eleição do Presidente da República conjuntamente com o 
Congresso. O tempo político do poder legislativo deve ser o mesmo do Poder Executivo. 
Parecer:   
   A questão já se acha definida no projeto. 
Pela rejeição. 
   
 
   EMENDA:30895 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva (Onde Couber), no Título X, 
Disposições Transitórias 
Art. - As eleições diretas para Presidente da 
República dar-se-ão em 15 de novembro de 1988 como 
dispuser a lei. 
Justificativa: 
A eleição para Presidente e Vice-Presidente da República torna-se imperiosa como uma exigência da 
sociedade. Historicamente tem sido comprovado que as eleições indiretas levaram o país ao caos e 
não se justifica as postergações que estão sendo exercitadas de forma condenável e contra a 
vontade do povo brasileiro. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda fixar a primeira eleição para a Presidência da República, após promulgado o 
texto da nova Constituição, em 15 de novembro de 1988. 
A nosso entender a antecipação do próximo pleito para a Presidência da República não se justifica 
pela razão de que importaria ela na redução do mandato do atual Presidente da República. De 
assinalar, de outra parte, que consoante a tradição brasileira, as Constituintes anteriores sempre res- 
peitaram os mandatos dos Presidentes que elas encontraram em exercício durante a realização dos 
trabalhos de elaboração constitucional. Por essas razões somos contrário à aprovação da presente 
Emenda. 
 
   
   EMENDA:31094 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Art. 19 - das 
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Disposições Transitórias - Título X. 
Art. 19 - Os mandatos dos Governadores e dos 
Vice-Governadores eleitos em quinze de novembro de 
1986, terminarão no dia trinta e um de dezembro de 1990. 
Justificativa: 
Esta emenda compatibiliza a data de vencimento dos mandatos dos atuais Governadores e Vice-
Governadores com previsto nesta Constituição, de forma geral. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que há divergência entre os termos da Emenda proposta pelo ilustre 
Constituinte e as diretrizes adotadas pelo Relator. 
   
   EMENDA:31095 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Art. 20. - das 
Disposições Transitórias - Título X. 
Art. 20 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em trinta e um de dezembro de 1989. 
Justificativa: 
Esta emenda compatibiliza a data de vencimento dos mandatos do atual Presidente da República 
com previsto nesta Constituição, de forma geral. 
Parecer:   
   O assunto já se encontra definido no projeto. 
   
   EMENDA:31108 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA 
Dê-se a seguinte modificação ao artigo 18 das 
Disposições Transitórias. 
Artigo 18 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de 
novembro de 1982, dos Prefeitos, Vice-Prefeitos 
e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985, 
e dos Prefeitos e Vice-Prefeitos e Vereadores 
eleitos em 15 de novembro de 1986, terminarão no 
1o. de Janeiro de 1989, com a posse dos eleitos. 
Justificativa: 
Também em 1986 ocorreram eleições municipais, tornando-se, por isso, indispensável determinar a 
duração do mandato dos eleitos naquele ano. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que há divergência entre os termos da Emenda proposta pelo ilustre 
constituinte e as diretrizes adotadas pelo Relator. 
   
   EMENDA:31293 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA 
Assunto: Título X - Disposições Transitórias, 
onde couber: 
Mandatos Municipais: Prorrogação 
Nos termos do § 1o., do artigo 23, do 
Regimento Interno da Assembléia Nacional 
Constituinte, apresentamos Emenda Aditiva, ao 
Título das Disposições Transitórias: 
Onde couber: 
"Art. Os atuais mandatos dos Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores em todo País, ficam 
prorrogados ou reduzidos, de forma que terminarão 
simultaneamente com os atuais mandatos do 
Presidente e do Vice-Presidente da República. 
Justificativa: 
Os atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores tiveram seus mandatos iniciados em 31 de janeiro 
de 1983, e não convém, politicamente, que sejam realizados, em anos sucessivos, eleições 
municipais, estaduais e federais. Prevendo-se a realização de eleições municipais simultaneamente, 
no Brasil, na mesma data das eleições para Presidente da República, contribuiremos para o 
fortalecimento dos Partidos e para a mobilização popular. 
Com esta data de duração do mandato presidencial está, nesta hora, em aberto, o melhor não é a 
regra da prorrogação, mas a da mera coincidência, para mais ou para menos, pois não há direito 
adquirido contra a Constituição, em tempo de mandato ou de qualquer outro direito. 
Parecer:   
   A prorrogação ou redução de mandatos de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, conflita com o 
que dispõe o Art. 18, do Substitutivo. 
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:31486 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 20, do Substitutivo do Relator, 
nas Disposições Transitórias, Título X seguinte 
redação: 
Art. 20 - o mandato do atual Presidente da 
República terminará no dia 1o. de janeiro de 1989, 
com a posse de seu sucessor, eleito quarenta e 
cinco dias antes. 
Justificativa: 
“Não aceito nem mais nem menos de quatro anos. Só conheço a democracia, com quatro anos. Uma 
transição só é possível com quatro anos – menos é impossível; mais é autoritarismo” 
“Embora a duração do mandato presidencial deve ser objeto de deliberação da Assembléia Nacional 
Constituinte, manifesto desde logo, a minha posição no sentido de que esse mandato deva ser de 
quatro anos” 
Transcrevo palavras dos Presidentes Tancredo Neves e José Sarney, um por ocasião da convenção 
do PMDB em 17.01.85, e outro por ocasião da assinatura à mensagem enviada ao Congresso 
Nacional, convocando esta Assembléia Nacional Constituinte. 
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Estamos apenas apoiando o que nossos governantes, de fato e de direito, pronunciaram, avalizando 
a transição. A inovação está na diminuição em 75 (setenta e cinco) dias, para coincidir com o início 
do ano fiscal. 
As posições de Tancredo Neves e José Sarney, nestas declarações, por si só justificam a nossa 
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:31756 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se um Parágrafo Único ao art. 18 
das Disposições Transitórias do Substitutivo do 
Relator: 
§ Único. Os atuais Prefeitos dos Municípios 
de que cogita este artigo poderão candidatar-se à 
reeleição na eleição de 15 de novembro próximo, 
observadas as demais disposições constitucionais 
aplicáveis e para mandato que se extinguirá com o 
dos governadores eleitos a 15 de novembro de 1986, 
mediante a posse do titular eleito a 15 de novembro de 1890. 
Justificativa: 
Os Prefeitos da Capitais brasileiras tiveram mandato de apenas três anos, enquanto os demais, 
anteriormente eleitos, ficaram com mandato de seis anos. Também de três anos, e igualmente 
perturbados por força dos problemas da transição democrática, são os mandatos dos demais titulares 
municipais eleitos a 15 de novembro de 1985. 
Convém, ademais, que os Prefeitos das Capitais sejam eleitos na mesma ocasião que os 
Governadores dos Estados respectivos, para que se assegure um mínimo de coerência política 
entres as duas administrações. 
Não se pretende a prorrogação de mandatos. Mas a possibilidade de reeleição dos atuais titulares, 
quando se submeterão ao julgamento popular sobres suas gestões, nas mesmas condições de 
qualquer um outro candidato. 
Objetiva-se com a possibilidade de reeleição manter-se continuidade política e administrativa na 
gestão dos Municípios da Capital, a qual será respaldada pela vontade majoritária da população, ao 
reeleger o titular. 
A Emenda independe do sistema ou regime de governo que se venha a adotar. Tanto no 
presidencialista, quanto no parlamentarista, tem cabimento. 
A reeleição é providência que se admite nos Estados Unidos, apenas por uma vez em Face da 
recente alteração constitucional, para mandatos executivos de quatro anos como lá ocorre. E sem 
necessidade de desincompatibilização, como sucede aliás entre nós também na hipótese de mandato 
legislativo. 
Acaso reeleitos, esses Prefeitos ficarão com quatro anos de mandato. Menos portanto do que os seis 
dos eleitos em 1982. 
Parecer:   
   A Emenda contém dispositivo que permite a reeleição de Prefeitos, o que não está conforme com o 
princípio de isonomia que se pretende deva constituir a tônica da nova Carta. 
Pelo não acolhimento. 
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   EMENDA:31931 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; Título X, 
Aonde mais convier: 
"Art. ............................................ 
Não se realizarão eleições no ano de 1988, 
ficando adiadas para 15 de novembro de 1989 as 
fixadas, pelo calendário eleitoral para aquele 
período. 
Parágrafo único - Ficam prorrogados os 
mandatos que se venceriam em 1988, por um ano." 
Justificativa: 
Tem sido este Parlamentar, enormemente procurado por pessoas interessadas na grande reforma 
constitucional pela qual nosso país preocupadas com a coincidência de datas importantes em nosso 
calendário eleitoral. 
Bem mais razoável que somente haja preocupações com a elaboração com a reforma constitucional. 
Há-de se fazer: 
1 – as constituições estaduais, 
2 – as leis complementares à Constituição Federal, 
3 – as leis complementares às Constituições Estaduais e, finalmente, 
4 – adaptação das leis ordinárias às reformas. 
Parecer:   
   A prorrogação de mandatos, como sugerida na Emenda, não se amolda ao princípio de isonomia 
que se almeja deva ser a tônica da nova Carta. 
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:32119 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Substituir o Art. 20 das disposições 
transitórias pelo seguinte: 
"Art. 20 A eleição para o próximo mandato 
presidencial realizar-se-á em 15 de novembro de 1988. 
"Parágrafo Único. - O mandato do atual 
Presidente da República terminará em quinze de 
março de 1989". 
Justificativa: 
Trata-se de dar cumprimento a um compromisso político dos homens públicos desse País com a 
própria Nação, no processo de superação do regime autoritário que a infelicitou e envergonhou de 
1964 a 1985. Compromisso que recebeu a adesão e aval expressos e explícitos do próprio 
Presidente da República, Dr. José Sarney, no dia 07 de maio de 1985, em dois documentos 
insofismáveis: o texto mesmo da mensagem que encaminhou ao Congresso Nacional a "Proposta de 
Emenda à Constituição nº 11, de 1985”, e a declaração com que anunciou tal ato, no Palácio do 
Planalto, diante dos Presidentes da Câmara e do Senado, dos Ministros de Estado, dos veículos 
jornalísticos em geral e de convidados especiais. No primeiro documento está escrito: 
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"De conformidade com entendimento consagrado em acordo político nacional, a Assembléia Nacional 
Constituinte, a ser eleita em 1986, haverá de, no exercício do seu poder constituinte originário, fixar 
data da eleição do meu sucessor". 
No segundo documento, a afirmação presidencial acrescenta: 
"Como acabo de dizer perante o ministério, embora considerando que a duração do atual mandato, e 
a data a ser marcada para a eleição do sucessor do atual presidente, seja uma atribuição da 
Assembléia Nacional Constituinte, que iremos convocar desde logo manifesto o meu ponto de vista 
de que o mandato deve ser de quatro anos. “ 
Os compromissos dos homens públicos com a Nação, quando não cumpridos, levam à 
desmoralização e o descrédito, não apenas de quem individualmente deixa de fazê-lo, mas, igual e 
coletivamente, dos homens Públicos em geral e da própria vida pública como um todo. Dessa forma, 
é iniludível que o cumprimento daquele compromisso deve ser de vital interesse, não somente de 
todos os homens públicos da Brasil, mas, muito especialmente, do honrado Senhor Presidente José 
Sarney. 
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:32375 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   O artigo 20 das disposições transitórias do 
Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte 
redação: 
Art. 20. - O mandato de transição do atual 
Presidente da República terminará em quinze de 
março de 1989. 
Justificativa: 
Promulgada a futura Constituição, a convocação de eleições diretas para Presidente da República 
constitui, desenganadamente, a condição essencial para a estabilidade das novas instituições. 
A experiência histórica dos povos recomenda que a transição de um regime autoritário para o 
democrático não pode prolongar-se no tempo, sob pena de facilitar a reaglutinação das forças 
políticas que sustentavam o autoritarismo. 
Os compromissos públicos das forças políticas que promoveram a eleição do saudoso Presidente 
Tancredo Neves e de seu Vice, o ora exercente da Chefia do Executivo, estabeleciam a convocação 
de eleições diretas para Presidente da República e da Assembléia Nacional Constituinte. 
Aprovada a futura Constituição, subsiste o impostergável compromisso das eleições diretas, para 
concluir a transição. 
Não há nenhuma justificativa política ou constitucional para o prolongamento do mandato do Vice-
Presidente além do prazo livremente aceito pelo saudoso Presidente Tancredo Neves – quatro anos. 
Daí porque a presente emenda prevê o término do mandato de transição em 15 de março de 1989 – 
quatro anos após a investidura do Vice-Presidente José Sarney na Chefia do Executivo, por motivo 
da morte do Presidente. 
Nova Constituição, no Presidente da República, legitimamente eleito pelo povo. 
A prudência recomenda eleições diretas num prazo curto, após a promulgação da nova Carta Magna, 
para evitar um conflito de legitimidade entre as novas instituições políticas e um Presidente ilegítimo, 
pois esse conflito pode prejudicar as nascentes instituições democráticas. Quanto mais cedo se 
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encerrar a transição, mais cedo ingressaremos na “plenitude do Estado de Direito”, com que sonhava 
o saudoso Presidente Tancredo Neves e todos os brasileiros. 
A recente declaração pública do Vice-Presidente José Sarney, ora no exercício da Chefia do 
Executivo que seu mandato teria 5 anos constitui uma afronta à soberania da Assembléia Nacional 
Constituinte e um desrespeito aos compromissos da Aliança Democrática. Acima de tudo, comprova 
que as forças políticas que sustentavam o regime autoritário estão se reaglutinando. Daqui a pouco, 
não serão 5, mas 6 ou mais anos. 
As eleições diretas para Presidente significam a restauração da soberania popular. Um povo livre tem 
o direito de escolher diretamente o mais alto mandatário do País. 
O Vice-Presidente José Sarney, no exercício da Presidência, pode faltar com o compromisso público 
e pretender prolongar seu mandato ilegítimo, mas a Assembléia Nacional Constituinte não pode faltar 
às esperanças do povo, há 27 anos privado de seu direito de escolher o Presidente, sob pena de 
desmoralização, pois o povo há de pensar que seus representantes se acovardaram ou se 
corromperam diante do Poder Executivo, ao aceitar a imposição do mandato de cinco anos. 
Confiamos em que a Assembléia Nacional Constituinte não irá sucumbir ante as pressões ou 
seduções do Poder Executivo corresponderá aos anseios da Nação, definindo em quatro anos o 
mandato de transição. 
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:32632 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa 
Dispositivo Emendado; Artigo 19 do título X, 
disposições transitórias: 
Dê-se ao artigo 19 do Substitutivo o seguinte 
redação. 
Art. 19 Os mandatos dos Governadores e dos 
Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão no dia 1o. de janeiro de 1990. 
Justificativa: 
Um dos aspectos negativos contidos na regulamentação das eleições de governadores hoje vigente é 
o prazo existente entre a eleição e a posse dos eleitos excessivamente dilatado. 
O Substitutivo do nobre relator reduz acertadamente esse prazo para um máximo de 45 dias. 
Não vemos, dessa forma, razão para que essa norma, deixe de ser aplicada aos Governadores e 
Vice-Governadores eleitos em 15/11/1986. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que os Governadores e Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro 
de 1986 devem ter os seus direitos assegurados. 
 
   
   EMENDA:32805 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   TÍTULO X 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
TÍTULO X 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
[...] 
Art. 11. - Os mandatos dos atuais Prefeitos e 
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de 
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos 
e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985, 
terminarão dia 1o. de janeiro de 1989, com posse 
dos eleitos. 
Art. 12. - Os mandatos dos Governadores e dos 
Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão no dia 31 de dezembro de 1990. 
Art. 13. - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 31 de dezembro de 1989. 
[...] 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-Ihe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições 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 
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:   
   Trata-se de Emenda que sugere profundas alterações no Título X, que regula as Disposições 
Transitórias. 
Alguns dos preceitos sugeridos já integram o Substitutivo do Relator, outros inovam o documento e 
outros, ainda, suprimem regras nele contidas. 
É inegável que a proposição, reflete grande espírito público, competência e sensibilidade do Autor. 
Visando ao aperfeiçoamento do texto, tendo em vista que no referido Título devem apenas constar 
dispositivos necessários à proteção dos direitos adquiridos e à disciplinação de providências limitadas 
no tempo e de relevante interesse público, acolhemos parcialmente a proposição para dele aproveitar 
os dispositivos que constam do Substitutivo que vamos apresentar. 
   
   EMENDA:33228 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Alterar a Redação do Art. 18 das Disposições 
Transitórias. De modo que o texto do referido 
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dispositivo passa a ser o seguinte: 
Art. 18 os mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos no período 
compreendido entre 15 de novembro de 1982 e 15 de 
novembro de 1985, terminarão no dia 01 de janeiro 
de 1989, com a posse dos novos eleitos. 
Justificativa: 
A alteração no texto do dispositivo supracitado visa abranger todos os Prefeitos e Vice-Prefeitos 
eleitos no período de 15 de novembro de 1982 e 15 de novembro de 1985, determinando que os 
seus mandatos expirem 01 de janeiro de 1989. 
Caso permaneça a atual redação só seriam beneficiados os Prefeitos e Vice-Prefeitos eleitos em 15 
de novembro de 1982 e em 15 de novembro de 1985, excluindo-se os eleitos neste espaço de tempo, 
ou seja, aqueles eleitos em 1983 cujos municípios deixaram de ser considerados de interesse para a 
Segurança Nacional. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada pelo Substitutivo atende melhor à disciplina da 
matéria. 
   
   EMENDA:34004 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Título X 
Disposições Transitórias 
[...] 
Art. 18 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de 
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos 
e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985, 
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1989, com a 
posse dos eleitos. 
Art. 19 - Os mandatos dos Governadores e dos 
Vice-Governadores, eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão no dia 1o. de janeiro de 1991. 
Art. 20 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em quinze de março de 1990. 
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos contemplam os aspectos de 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordo 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
(nota: a numeração dos artigos coincide com a do Substitutivo à exceção dos dispositivos inseridos 
indicados por “   “). 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que sugere profundas alterações no Título X, que regula as Disposições 
Transitórias. 
Alguns dos preceitos sugeridos já integram o Substitutivo do Relator, outros inovam o documento e 
outros, ainda, suprimem regras nele contidas. 
É inegável que a proposição, reflete grande espírito público, competência e sensibilidade do Autor. 
Visando ao aperfeiçoamento do texto, tendo em vista que no referido Título devem apenas constar 
dispositivos necessários à proteção dos direitos adquiridos e à disciplinação de providências limitadas 
no tempo e de relevante interesse público, acolhemos parcialmente a proposição para dele aproveitar 
os dispositivos que constam do Substitutivo que vamos apresentar. 
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   EMENDA:34019 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Altere-se a redação do art. 20, das 
Disposições Transitórias, para: 
Art. 20 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em janeiro de 1989. 
Justificativa: 
Em se tratando de compromisso firmado desde às campanhas com Tancredo Neves, onde ele 
mesmo afirmava que seu mandato não dever aa ser nem de 2 (dois) nem de 6 (seis) anos, mas sim 
de 4(quatro) anos, por tratar-se referido mandato, de transição, esses princípios, éticos e morais, 
foram estabelecidos por Tancredo Neves e por quem se assomou ao grupo, acrescido do fato de que 
o período de transição culminaria com a Assembleia Nacional Constituinte, onde ter-se-ia a 
promulgação da Nova Carta em 1988, e, eleições em 15 de novembro. Completando-se a transição 
com a posse do Novo Presidente da República em 12 de janeiro de 1989. 
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:34104 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva 
Título X 
Disposições Transitórias 
Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da 
Comissão de Sistematização o seguinte artigo 21, 
renumerando-se o atual e os seguintes: 
"Art. 21. - Para o próximo período 
presidencial, o Presidente da República será 
eleito por sufrágio universal e voto direto e 
secreto, noventa dias antes do término do atual 
mandato presidencial." 
Justificativa: 
Não se coadunam, perfeitamente, eleição direta para Presidente e Regime Parlamentarista. 
Se desejamos introduzir o Parlamentarismo em nosso País, e se pretendemos fazê-lo de modo 
permanente, é importante que a boa doutrina seja observada e que o Chefe de Estado receba a sua 
legitimação da mesma fonte do Chefe de Governo, isto é, do Poder Legislativo. 
Agir de forma diversa nos levaria para uma espécie de semi-parlamentarismo e de semi-
presidencialismo que se assemelha à frustrada tentativa que se operou aqui na década de 1960. 
Entretanto, para atender ao desejo de participação maior do povo brasileiro, evidenciado na grande 
campanha pelas eleições diretas que se realizou no País, admitimos, nas Disposições Transitórias, que 
para o próximo período presidencial o Presidente da República seja eleito pelo voto direto. Tal ocorreria 
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como forma quase plebiscitária à introdução do sistema parlamentarista, legitimando, pelo voto direto 
do povo, a introdução de um novo e definitivo sistema de governo, capaz de modelar e consolidar a 
democracia em nosso País. É preciso lembrar que estamos tratando aqui de um assunto que 
transcende, em relevância, a própria forma de eleição do Chefe de Estado, qual deve ser administrando 
o País e, uma vez consolidado o processo parlamentarista, no período seguinte o Presidente da 
República seria eleito pelo Congresso Nacional. 
Parecer:   
   O sugerido pela Emenda conflita com os princípios adotados pelo Substitutivo. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34389 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se nas Disposições Transitórias, 
Título X, o seguinte artigo, onde couber: 
"Art. - Os mandatos previstos para terminar 
em 1988 serão prorrogados até 31 de dezembro  
de 1989. 
Justificativa: 
O ano de 1988 deverá todo dedicado à feitura das Constituições estaduais e às leis complementares 
da Constituição Federal, e, assim sendo tudo indica que a melhor solução será a prorrogação de 
todos os mandatos que se vencerem em 1988, a fim de propiciar mais e melhor dedicação à 
elaboração de tão importantes leis. 
Parecer:   
   A prorrogação de mandatos, como sugerida na Emenda, não se amolda ao princípio de isonomia 
que se almeja deva ser a tônica da nova Carta. 
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:34588 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva 
Dispositivo Emendado: Art. 20 – Disposições Transitórias. 
Dê-se ao Artigo 20 a seguinte redação: 
"Art. 20 - O mandato do atual Presidente da 
República terminará dia primeiro de janeiro de 
1989, sendo seu sucessor eleitor no dia quinze de 
novembro de 1988, nos termos desta Constituição. 
§ 1o. - O atual Presidente da República é 
reelegível para as eleições previstas neste artigo. 
§ 2o. - No dia das eleições previstas neste 
artigo, esta Constituição será submetida a 
plebiscito em seu todo e por temas escolhidos por 
um terço da Assembleia Nacional Constituinte". 
Justificativa: 
Já se constitui em um verdadeiro clamor nacional a realização de eleições diretas para Presidente da 
República para superar a crise que o país atravessa. 
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Depois de promulgada a Constituição, ficará mais difícil para a atual situação no Poder, governar com 
a Constituição comprometida com os ideais democráticos e destinada ao fortalecimento da cidadania 
do Legislativo. 
Prevê-se a possibilidade de o atual Presidente da República candidatar-se. O mandato do eleito até o 
início de 1992, com eleições Presidenciais em 1991, dando-se mandato razoável ao Presidente eleito 
e permitindo-se coincidência de eleições com a do Congresso Nacional oportunamente. 
Previu-se também, o Plebiscito para a legitimação maior da Constituição. 
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:34846 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Remaneja-se os seguintes dispositivos das 
Disposições Transitórias, Título X: 
O art. 20 passa a "caput" do art. 18. 
O art. 19 passa a § 1o. do art. 18. 
O art. 18 passa a § 2o. do mesmo. 
Justificativa: 
Em obediência a boa técnica legislativa. 
Parecer:   
   Queremos crer que as disposições dos artigos, da forma como estão ordenados, devem ser 
reescalonados. 
Assim, a presente emenda se torna conveniente. 
Pela sua aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00020 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Procede-se às seguintes alterações no Título 
IX - Ato das Disposições Constitucionais Gerais e 
Transitórias - do Projeto de Constituição: 
I - Dê-se a seguinte redação ao art. 4o: 
Art. 4o. - As eleições para Presidente da 
República, Senadores, Deputados Federais e 
Estaduais, Governadores, Prefeitos e Vereadores, 
realizar-se-ão no dia 15 de novembro de 1988, 
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devendo a posse dos eleitos ocorrer no dia 1o. de 
janeiro de 1989, permitida a reeleição. 
§ 1o. - Na mesma data do pleito de que trata 
este artigo, o Tribunal Superior Eleitoral 
realizará plebiscito para os eleitores decidirem 
sobre a forma de governo, se presidencialista ou 
parlamentarista. 
§ 2o. - O Tribunal Superior Eleitoral 
regulamentará as eleições e o plebiscito de que 
trata este artigo. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O autor propõe a realização de eleições gerais em 15 de novembro de 1988, e plebiscito sobre a 
forma de governo, se presidencialista ou parlamentarista, na mesma data. 
Somos contrários à realização de eleições na data proposta, tendo em vista a redução de mandatos 
que vai provocar. 
O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e representantes deve ser respeitado e 
cumprido. 
A redução só deve ser admitida em casos excepcionais, quando os interesses supremos do País a 
exigirem. 
Quanto ao plebiscito proposto, também opinamos contrariamente à sua realização tendo em vista que 
os eleitores conferiram poderes aos constituintes para redigir a nova Constituição. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00021 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva 
Disposição que fixa o mandato do atual 
Presidente da República 
Suprima-se o Art. 4o, das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias, do 
Substitutivo do ilustre Relator, referente a 
fixação do mandato do atual Presidente da 
República. 
Justificativa: 
A Constituição em vigor, no seu art. 75, § 3º, dispõe que o mandato do Presidente da República é de 
seis anos. Portanto, data vênia, não se identifica motivo plausível para que a Nova Carta Política 
pretenda reduzir, e alterar a Constituição em vigor. Entendo, que só através de Emenda, na 
conformidade do inciso I, do art. 46, poderá ser o mandato do Presidente da República alterado. 
Parecer:   
   Sob o argumento de que a atual Constituição Federal fixa em seis anos a duração do mandato do 
Presidente da República, o nobre Constituinte Nilson Gibson vem de propor a supressão do art. 4o. 
do Ato das "Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias" do Projeto de Constituição, que 
implica na fixação em quatro anos do mandato do atual Presidente. 
O fundamento de sustentação da presente Emenda sucumbe a este argumento, inconteste, de que 
os eleitos para o mandato presidencial com início em 15 de março de 1985 aceitaram o honroso 
encargo sabendo-se detentores de um mandato para um período de transição política e em razão do 
que as circunstâncias políticas do respectivo período é que deveriam ditar, inclusive quanto ao 
período de representação, as normas compatíveis com o objetivo de pleno retorno do País ao 
pleno regime democrático, que especialmente explicou e justificou a escolha dos eleitos. 
Em razão de tanto, não há falar no precedente constitucional aludido pelo nobre autor da Emenda, só 
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erigível como argumento de sustentação de sua manutenção para situações de normalidade e não 
quando se trate, como "in casu", de situação singular a exigir solução política adequada aos objetivos 
maiores do fortalecimento das instituições democráticas neste País. 
Somos, assim, pela REJEIÇÃO da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00062 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Procede-se às seguintes alterações no projeto 
de Constituição: 
I - Dê-se ao caput do § 3o. do art. 16 a redação infra: 
"§ 3o. São condições de elegibilidade: a 
nacionalidade brasileira, a cidadania, estar no 
pleno exercício dos direitos políticos, o 
alistamento, domicílio eleitoral, na circulação, 
pelo menos durante os cinco meses anteriores ao 
pleito, e idade mínima, completada até a data- 
limite para os respectivos registros, conforme a 
seguir discriminado; 
II - Imprimir-se ao § 4o. do art. 16 a seguinte redação: 
"§ 4o. São inelegíveis os inalistáveis, os 
analfabetos e os que não tenham completado 
dezessete anos da data da eleição. 
II - Acrescente-se ao art. 19 o seguinte parágrafo: 
"§ 5o. É instituído o sistema de eleição 
primárias partidárias, na forma que a lei 
estabelecer.' 
IV - Imprima-se aos § 1o. e 2o. do art. 91 a 
redação que se segue: 
"§ 1o. A eleição será realizada em dois 
turnos, mesmo que um dos candidatos obtenha a 
maioria absoluta dos votos, não computados os em 
branco e os nulos, no primeiro. 
"§ 2o. No segundo turno, dentro de trinta 
dias, concorrerão apenas os dois candidatos mais 
votados, sendo proclamado eleito o que obtiver a 
maioria dos votos válidos.' 
V - Dê-se ao art. 4o. do Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias a seguinte 
redação: 
"Art. 4o. No dia 15 de novembro de 1988, 
realizar-se-ão eleições para Presidente da 
República, Senadores, Deputados Federais, 
Deputados Estaduais, Governadores, Prefeitos e 
Vereadores, para mandato de quatro anos, permitida 
a reeleição, devendo a posse dos eleitos ocorrer 
no dia 1o. de janeiro de 1989.' 
VI - Inclua.se no Ato das Disposições Gerais 
e Transitórias os seguintes artigos: 
"Art. O Tribunal Superior Eleitoral realizará 
plebiscito, 90 (noventa) dias após a proclamação 
dos eleitos em 1988, para que os eleitores 
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decidam sobre o sistema de governo. 
Parágrafo único. No caso da escolha recair no 
sistema presidencialista, nas eleições que se 
seguiram os vice serão eleitos em virtude da 
eleição dos candidatos a Presidente, Governador e 
Prefeito, com eles registrados.' 
"Art. No dia da posse dos eleitos, em 1988, 
ficam extintos os atuais partidos políticos. 
Parágrafo único. A criação de novos partidos 
dar-se-á após o resultado do plebiscito que 
definir o sistema de governo, como determina a lei." 
Justificativa: 
O elenco de medidas de natureza política, que ora propomos, visa a estabilidade política do País, e 
ao resguardo de nossas instituições democráticas. 
O clamor público exige eleições gerais em 1988, tendo em vista que o regime de transição fracassou. 
A eleição de novos dirigentes e representantes do povo é o único caminho que poderá salvar o País 
do caos. E para que isso aconteça, todos devem fazer sacrifícios, inclusive os exercentes de cargos 
eletivos executivos e legislativos, renunciando ao restante de seus mandatos. 
Os partidos políticos devem ser extintos após as eleições de 1988, para que se aglutinem nas 
agremiações partidárias novas que forem criadas, políticos e grupos que partilham dos mesmos 
ideais e aspirações, a fim de que surjam partidos fortes e sólidos. 
O sistema de governo é outro ponto polêmico. Entendemos que o parlamentarismo não deve ser 
implantado antes do eleitorado manifestar-se no plebiscito que estamos propondo. É preferível 
consulta plebiscitária antes, do que depois de sua instituição. Os exemplos do passado levam-nos a 
esta conclusão. 
Com a mesma finalidade de contribuir para a modernização de nossas instituições democráticas, 
estamos propondo eleições primárias com o objetivo de evitar a imposição das cúpulas partidárias na 
escolha de candidatos a cargos eletivos. Nem sempre os candidatos indicados pelos partidos são os 
melhores. Muitos deles não representam os anseios do eleitorado. As prévias qualificam os 
candidatos de baixo para cima. Todos os filiados do partido devem participar da escolha dos 
candidatos. As democracias mais avançadas adotam o sistema de eleições primárias. 
Quanto às eleições para cargos eletivos executivos, entendemos que deve haver, necessariamente, 
dois turnos, para que o pleito seja mais democratizado e o eleito mais fortalecido, não deixando 
qualquer dúvida sobre sua vitória nas urnas. 
Outras alterações propostas se referem à redução da exigência de domicílio eleitoral para cinco 
meses e da idade do menor para dezessete anos para tornar-se elegível. Todas essas medidas 
visam o aperfeiçoamento da legislação eleitoral. 
Parecer:   
   Propõe o autor, com a presente emenda individual, alterar vários dispositivos do Projeto de 
Constituição, não havendo correlação entre alguns deles, o que contraria o disposto no item II do art. 
3o da resolução n. 3, de 1988, da Assembléia Nacional Constituinte. 
No exame do primeiro dispositivo que imprime nova redação ao caput do §§ 3o. do art. 16, 
verificamos que o autor pretende eliminar a filiação partidária como condição de elegibilidade e 
reduzir o prazo de domicilio eleitoral para cinco meses. 
A pretensão do autor não pode ser atendida por contribuir para o enfraquecimento dos partidos 
políticos. O prazo de domicílio eleitoral deve ser de seis meses. 
Os demais dispositivos não serão considerados por contrariarem o Regimento Interno. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00108 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 4o. e seu parágrafo 1o., das 
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Disposições Transitórias, a seguinte redação: 
"Art. 4o. - A eleição para substituição dos 
atuais Presidentes da República, Senadores e 
Deputados Federais será coincidente e os eleitos 
exercerão os mandatos regulares previstos nesta 
Constituição. 
§ 1o. - Os dois Senadores que obtiverem maior 
número de todos terão mandato de oito anos e o 
terceiro colocado, mandato de quatro anos." 
Justificativa: 
Caso seja adotado o sistema presidencialista, com mandatos determinados e certos para os Chefes 
do Executivo e do Legislativo, mister se faz a eleição simultânea. Já no sistema parlamentarista a 
simultaneidade é dispensável, porquanto o Presidente da República não é o Chefe do Poder 
Executivo. A eleição simultânea, por sinal – do Legislativo e do Executivo – já está prevista para os 
Municípios e os Estados.  
Parecer:   
   Propõe o autor a coincidência de eleições e mandatos. 
Trata-se de uma questão polêmica, que os políticos vêm debatendo há várias décadas. 
Os que a defendem, alinham, dentre outros argumentos, as vultosas despesas que as eleições 
frequentes acarretam. 
A não coincidência é defendida sob o ponto de vista de que as eleições frequentes, a cada dois anos, 
por exemplo, contribuem para o aperfeiçoamento das instituições políticas e democráticas. Quanto 
mais o eleitor votar, melhor será para a democracia. 
Somos, portanto, pela incoincidência de eleições e mandatos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00160 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva 
Dispositivo Emendado: Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias. 
Dê-se ao artigo 4o. e parágrafo a seguinte redação: 
Art. 4o. Os mandatos dos atuais Presidentes 
da República, Governadores, Vice-governadores, 
Prefeitos e Vice-Prefeitos e os dos atuais 
Vereadores, Deputados Estaduais, Deputados 
Federais e Senadores terminarão quarenta e cinco 
dias após as eleições gerais a serem realizadas em 
15 de novembro de 1989. 
Parágrafo único. Aplica-se aos Estados que 
forem criados em decorrência de disposição desta 
Constituição, o disposto neste artigo. 
Justificativa: 
A Nação ao mesmo tempo que clama por um novo ordenamento jurídico, também reclama a 
modificação do atual quadro político e partidário, em decorrência mesmo da realidade que passará a 
viver com a vigência da Nova Constituição.  
Impõe-se, pois, deixar que o povo decida sobre quem devam ser os seus Representantes e 
Governadores nesse novo momento da vida nacional.  
Parecer:   
   A presente emenda estipula a realização de eleições gerais, em 15 de novembro de 1989, e fixa 
para 45 dias após essa data o término dos mandatos dos atuais Presidente da República, 
Governador, Vice-Governador, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais, 
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Deputados Federais e Senadores. 
Seu autor acredita na necessidade da modificação do atual quadro político e partidário, em virtude da 
realidade que o povo passará a viver com a vigência da nova Constituição. 
Apesar das louváveis intenções de seu autor, e em que pese a posição pessoal do relator, favorável à 
realização de eleições gerais após a promulgação da Constituição, não podemos apoiar a emenda 
apresentada, em função da decisão da Comissão de Sistematização sobre o assunto. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00174 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do art. 16 do 
capítulo dos direitos Políticos; dê-se nova redação 
ao § 2o. do art. 4o. das disposições Transitórias, 
na forma seguinte: 
Capítulo IV 
Dos Direitos Políticos 
Art. 16 ......................... 
§ 5o. - São reelegíveis uma única vez, em 
eleição sucessiva, para o mesmo cargo, o 
Presidente da República, os Governadores de Estado 
e do Distrito Federal, os Prefeitos Municipais e 
quem os houver sucedido durante o mandato. 
Título IX 
Disposições Transitórias 
Art. 4o. ............................ 
§ 2o. - Os mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de 
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos 
e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985, 
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1989, com a 
posse dos eleitos, facultada, em qualquer dos 
casos, a reeleição dos Prefeitos e Vice-Prefeitos. 
Justificativa: 
O princípio da reelegibilidade dos chefes de executivo é prática democrática consagrada no âmbito 
das nações desenvolvidas e democráticas, como comprova o exemplo dos Estados Unidos da 
América e da França. 
Em nada confronta com o princípio da alternância, sendo, até, complementar a ele, pois se é garantia 
do povo haver alternância, deve, igualmente, ser prerrogativa sua optar no sentido de que ela não se 
realize, limitada a possibilidade a uma única vez, como propomos. 
Com efeito, o povo tem o direito de optar pela reeleição de um chefe de executivo cuja administração 
se revelou satisfatória. Da mesma forma, o governante tem o direito de se submeter ao supremo 
julgamento das urnas, ao final de sua gestão. 
Diante da possibilidade de reeleição, o povo votará com mais critério, pois seu voto, se vitorioso, 
criará um candidato natural às próximas eleições. O governante, por sua vez, administrará melhor e 
evitará abusos, para voltar a merecer a confiança popular. Finalmente, os agentes fiscalizadores 
institucionais e de opinião permanecerão mais atentos durante todo o mandato, exercendo vigilância 
implacável. 
O argumento de que a reeleição induziria a utilização frenética da máquina administrativa para fins 
eleitorais não procede. Primeiro, porque esse tipo de ação é problema que transcende a 
reelegibilidade, devendo ser coibido com ou sem ela, com o fortalecimento do princípio republicano e 
do primado da lei. Depois, porque o governante ficará muito menos à vontade para usar a máquina 
administrativa em seu proveito eleitoral pessoal do que o ficaria para usá-la no proveito eleitoral de 
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um correligionário. Sendo candidato, ele próprio, à reeleição, o chefe do executivo estará no foco das 
atenções dos órgãos de fiscalização e da opinião pública. 
A disposição transitória que, pretendemos, garanta aos atuais prefeitos igual direito à reeleição é uma 
questão de justiça. É fato notório que os governantes municipais têm governado em tempos difíceis e 
penosos. Boa parte de seu mandato, inclusive, transcorreu ainda sob o regime autoritário, com todo o 
arbítrio federal então dominante. 
Com efeito, além de outros desmandos sofridos, os prefeitos conviveram e ainda convivem com um 
sistema ultracentralizado de tomada de decisões públicas e com uma consequente brutal escassez 
de recursos. Mesmo assim, sustentaram a responsabilidade de seus cargos, prestando contas à 
população e fazendo o possível e o impossível para atender às suas demandas. 
Nesse árido período, ainda assim, foram reveladas, no âmbito municipal, notáveis vocações e 
talentos administrativos, bem como jovens lideranças executivas. Quadros que padecerão o 
ostracismo ou desviarão seus rumos para o plano legislativo por falta de oportunidade de continuar 
administrando suas comunas. Isto acirrará as disputas partidárias internas por vagas na legenda e 
fará com que homens de inequívoco potencial administrativo abracem funções diversas daquelas 
para as quais revelaram aptidão. 
Pelo fortalecimento da prática democrática e pelo reconhecimento ao esforço dos atuais prefeitos, 
esperamos o acolhimento da proposta. 
Parecer:   
   Cuida a emenda de reeleição. 
O sistema eleitoral brasileiro não adota o instituto da reeleição. 
Embora muitas nações democráticas consagrem em suas Constituições a reeleição, no Brasil, ainda 
em fase de democratização, pode ocorrer desvirtuamento do processo eleitoral, ensejando o 
continuísmo a colocação da máquina administrativa a serviço dos governantes nas campanhas 
eleitorais, e comprometendo assim a lisura do pleito. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00255 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva 
Dispositivo emendado: Art. 4o., do Título IX 
- Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias. 
O Art. 4o., do Título IX - Ato das 
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias 
passará a ter a seguinte redação: 
Art. 4o. - Dez meses após a promulgação desta 
Constituição, serão realizadas no País, eleições 
para Presidente da República, Vice-Presidente da 
República, Governadores de Estado, Vice- 
Governadores de Estado, Prefeitos Municipais, 
Vice-Prefeitos Municipais, Senadores, Deputados 
Federais, Deputados Estaduais e Vereadores. 
Parágrafo único - Os mandatos do atual 
Presidente da República e dos atuais Governadores 
de Estado, Vice-Governadores de Estado, Prefeitos 
Municipais, Vice-Prefeitos Municipais, Senadores, 
Deputados Federais, Deputados Estaduais e 
Vereadores, terminarão cento e vinte dias após as 
eleições, com a posse dos eleitos. 
Justificativa: 
A elaboração da nova Constituição representa o coroamento do processo de transição para o estado 
de direito democrático em que está empenhada a sociedade brasileira nos últimos anos.  
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Ela constitui, sem dúvida, um marco institucional importante da história recente da República e o 
início de uma nova era nas relações entre o povo e o Estado, sob a égide dos princípios 
verdadeiramente democráticos que a inspiram.  
Promulgado o texto, terá a Assembleia Nacional Constituinte desempenho o seu papel perante a 
Nação e inscrito nos fatos da História sua magna contribuição para o grandioso esforço de 
seguimento das instituições fundamentais do País.  
Como imperativo da orem novel a instaurar-se em todo o território nacional em decorrência da Lei 
Suprema discutida, votada e aprovada pelo Congresso Constituinte, entende-se imprescindível a 
realização de eleições gerais, em todos os níveis, até como exigência da própria dinâmica do 
processo de transformação das estruturas políticas e sociais por ela deflagrando.  
De fato, observa-se no País uma tendência de buscar-se uma renovação dos quadros políticos, do 
sistema de governo, das lideranças, das agremiações partidárias, claramente percebida durante os 
trabalhos da Assembleia Constituinte.  
As dificuldades políticas ora experimentadas, com a fragmentação da unidade dos maiores partidos 
nacionais e a crescente deterioração da imagem pública da classe política, são um indício de que 
urge perseguir formas efetivas que possibilitem essa renovação, de sorte que se concretize, na 
plenitude, o processo de implantação da democracia. 
A presente emenda, determinando a realização de eleições gerais dez meses após a promulgação da 
Carta Magna, destina-se a permitir se tornem efetivos os anseios de mudança do povo brasileiro, 
dentre os quais sobreleva o de escolher novos dirigentes para o País, nos planos federal, estadual e 
municipal, a renovar os seus representantes nas casas legislativas.  
Este caminho adequado para que, em sintonia com os princípios da ordem democrática, a Nação 
possa, mediante o sufrágio livre, geral e soberano, exercitar a expressão plena da democracia a que 
tanto almeja.  
Anima, pois, minha iniciativa o propósito de concretização de uma nova realidade institucional, 
traduzida na Constituição, cujo coroamento depende, inegavelmente, da renovação dos quadros 
políticos em todos os níveis.  
Parecer:   
   A autora propõe eleições gerais logo após a promulgação da Constituição. 
A nova Constituição que será moderna e avançada, principalmente no que tange às instituições 
políticas e democráticas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições Constitucionais Gerais e 
Transitórias, dispositivos que impliquem em redução ou prorrogação de mandatos. 
O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e representantes deve ser respeitado e 
cumprido. 
Não é possível realizar eleições gerais, após a promulgação da Constituição, sem redução de 
mandatos. 
A redução somente é admitida, em alguns casos excepcionais, quando os interesses supremos do 
País a exigirem. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00307 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Imprima-se ao art. 4o. do Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto 
de Constituição a seguinte redação: 
"Art. 4o. - O mandato do atual Presidente da 
República e dos atuais Senadores, Deputados 
Federais, Deputados Estaduais, Prefeitos e 
Vereadores terminarão no dia 1o. de janeiro de 1990.” 
Justificativa: 
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De acordo com a redação atual do art. 4° do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e 
Transitórias do Projeto de Constituição, haverá eleições em 1988 para Presidente da República, 
Prefeitos e Vereadores. E, em 1990, para governador, Senadores, Deputados Federais e Estaduais.  
A medida ora proposta tem por objetivo evitar a realização de eleições frequentes, com espaço 
apenas de um ou dois anos, tendo em vista que a situação econômico-financeira do País não permite 
os gastos elevados de um pleito, que também acarreta a paralização da máquina administrativa.  
Além disso, o Presidente da República deve ser eleito juntamente com os Senadores e Deputados, 
afim de que não lhe falte apoio político para governar.  
Parecer:   
   A presente Emenda fixa o término dos mandatos do atual Presidente da República e dos atuais 
Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Prefeitos e Vereadores, em 1o de janeiro de 
1990. 
Segundo seu autor, é preciso evitar a realização de eleições frequentes, além de ser necessária a 
coincidência de eleições para Presidente da República, Deputados e Senadores, de modo que não 
falte ao Presidente apoio político para governar. 
Em que pese as louváveis intenções de seu autor, não podemos apoiar a Emenda apresentada, pois 
julgamos que a prorrogação de mandatos, em qualquer nível, e sob qualquer pretexto, é inoportuna 
para o País e indefensável ante a população. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00311 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO CAMPOS (PFL/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DO § 1o. DO ART. 4o. DO 
TÍTULO IX (ATOS DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
GERAIS E TRANSITÓRIAS) 
§ 1o. Os mandatos dos Governadores e dos 
Vice-Governadores empossados em 15 de março de 
1986 terminarão no dia 1o. de Janeiro de 1991, com 
a posse dos eleitos. 
Justificativa: 
Os longos dias que separam a eleição da posse dos Governadores e Vice-Governadores eleitos à 
cada pleito de 15 de Novembro, num total de 4 meses (120 dias), se prestam a propiciarem aos 
Governantes que saí a prática nada salutar do clientelismo, do empreguismo desvairado, da 
corrupção administrativa, da feitura de dívidas absurdas e impagáveis, deixando o popular 
"testamento" ao seu sucessor, principalmente à partir de 1° de janeiro os gastos dos novos 
orçamentos dos últimos meses do seu mandato, e do 1° ano do novo Governo. Por isso, propomos à 
posse dos eleitos no mês de novembro seja, a partir de agora em 1° de janeiro do novo ano, cabendo 
à esse Governador à execução do NOVO ORÇAMENTO. Aliás, no § 2° do Art. 4° do Título IX, já 
determina que os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, atuais, terminarão no dia 1° 
de janeiro de 1989, com à posse dos eleitos. Por questão de justiça, acreditamos na aprovação desta 
emenda.  
Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte alterar a redação do artigo 4o. § 1o. das Disposições Constitucionais 
Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição, que trata da duração do mandato dos atuais 
Governadores e Vice-Governadores. 
Os atuais Governadores e Vice-Governadores estão exercendo mandatos com a duração de 4 anos. 
A propositura além de discriminatória é inconstitucional. A regra poderia ser aplicada para os futuros 
Governadores não para os atuais, pois estes têm a duração de seus mandatos legalmente 
assegurada. 
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00328 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Altera a redação do Art. 4o e parágrafos, do 
Ato das disposições Constitucionais Gerais e 
Transitórias do Projeto de Constituição (A). 
"Art. 4º. As eleições para Presidente da 
República, Senadores, Deputados Federais e 
Estaduais, Governadores, Prefeitos e Vereadores, 
realizar-se-ão no dia 15 de novembro de 1988, 
devendo a posse dos eleitos ocorrer no dia 1 de 
janeiro de 1989." 
Justificativa: 
Para que a sociedade brasileira alcance a verdadeira e plena democracia, nada mais justo, que se 
realize eleições em todos os níveis da vida política do País.  
Trata-se, sem dúvida, de atender ao clamor do povo brasileiro, ávido que está por renovação geral.  
Estaremos, desta forma, propiciando ao eleitorado a grande possibilidade de real escolha de seus 
mandatários nesta nova fase se espera, o Brasil possa viver.  
Parecer:   
   O autor propõe eleições gerais logo após a promulgação da Constituição. 
A nova Constituição que será moderna e avançada, principalmente no que tange às instituições 
políticas e democráticas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições Constitucionais Gerais e 
Transitórias, dispositivos que impliquem em redução ou prorrogação de mandatos. 
O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e representantes deve ser respeitado e 
cumprido. 
Não é possível realizar eleições gerais, após a promulgação da Constituição, sem redução de 
mandatos. 
A redução somente é admitida, em alguns casos excepcionais, quando os interesses supremos do 
País a exigirem. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00355 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do Art. 4o. das Disposições 
Transitórias a seguintes redação: 
Art. 4o. O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 15 de março de 1990. 
Justificativa: 
A prevalência do sistema presidencialista, como reflete a tradição brasileira, certamente se revestirá 
de maior estabilidade administrativa se o atual mandato presidencial for definido por cinco anos.  
O texto do Projeto da Comissão de Sistematização em cinco anos.  
Com efeito, a fixação em quatro anos para o atual Presidente seria flagrante discriminação, 
inconcebível, pois, na nova Constituição.  
É de ressaltar que Sua Excelência foi eleito, pelo Colégio Eleitoral, para um período de seis (6) anos. 
Reduzi-lo para cinco (5) anos visa, tão somente, equiparar ao tempo de mandato para os Presidentes 
subsequentes.  
Parecer:   
   Propondo a fixação do término do atual mandato presidencial em 15 de março de 1990, o que visa 
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o autor da Emenda, o nobre constituinte Enoc Vieira, é a fixação, em cinco anos, do período de 
duração desse mandato. 
O argumento apresentado pelo nobre autor da Emenda a teor de justificá-la é, essencialmente, o de 
que, se o Projeto fixa, como regra geral, a duração do mandato presidencial em cinco anos, não se 
justifica que o atual, fixado, pela Constituição em vigor, em seis anos, se reduza para quatro. 
Só em princípio parecem irreprocháveis os argumentos lançados pelo nobre autor da Emenda no 
intento de justificá-la. Pesam em desfavor da iniciativa este argumento muito mais apropriado, já por 
nós sustentado na rejeição da Emenda no. 2p00021/5, de que os eleitos para o mandato presidencial 
com início em 15 de março de 1985 aceitaram sua condução à mais alta Representação Política do 
País sob os condicionamentos do período de transição correspondente e pelo que essa 
Representação haveria de se condicionar, inclusive quanto ao período respectivo de duração, às 
circunstâncias políticas do momento, não valendo, pois, para justificar iniciativas como a presente, 
precedentes estabelecidos para um período de normalidade político-constitucional. 
Somos, por essas razões, pela REJEIÇÃO da Emenda. 
   
   EMENDA:00404 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 4o. do Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto 
de Constituição a seguinte redação: 
"Art. 4o. O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 31 de janeiro de 1989. 
§ 1o. Os mandatos dos Governadores e dos 
Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 
1986 terminarão no dia 31 de janeiro do 1989. 
§ 2o. Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice- 
Prefeitos e Vereadores terminarão no dia 31 de 
janeiro de 1989. 
§ 3o. Os mandatos Deputados Federais e 
Estaduais e dos Senadores terminarão no dia 31 de 
janeiro de 1989. 
§ 4o. É fixada a data de 15 de novembro de 
1988 para a realização de eleição para Presidente 
da República, Senadores, Deputados Federais, 
Deputados Estaduais, Vereadores, Governadores, 
Prefeitos e Vice-Prefeitos, devendo a posse dos 
eleitos ocorrer no dia 31 de janeiro de 1989. 
§ 5o. Para concorrerem à reeleição, os atuais 
Governadores devem renunciar aos respectivos 
cargos 90 (noventa) dias antes do pleito." 
Justificativa: 
A realização de eleições gerais é a única solução capaz de evitar a caos que ameaça nossas 
instituições políticas e democráticas.  
A opinião pública vem se manifestando favorável ao pleito de 1988, com a renovação de todos os 
cargos eletivos.  
Através do voto direto e secreto o povo consagrará as urnas aquele que irão dirigir nosso País e 
resolver os nossos problemas. 
Parecer:   
   A presente emenda estipula a realização de eleições gerais, em 15 de novembro de 1988, e fixa em 
31 de janeiro de 1989 o término dos mandatos dos atuais Presidente da República, Governadores, 
Vice-Governadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais, Federais e 
Senadores. 
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Entende seu autor que a realização de eleições gerais é a única solução capaz de evitar o caos que 
ameaça nossas instituições políticas e democráticas. 
Apesar das louváveis intenções de seu autor, e em que pese a posição pessoal do relator, favorável à 
realização de eleições gerais após a promulgação da Constituição, não podemos apoiar a emenda 
apresentada, em função da decisão da Comissão de Sistematização sobre o assunto. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00443 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 4o. do Ato das 
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias. 
"Art. 4o. - No dia 15 de novembro de 1989, 
realizar-se-ão eleições para Presidente da 
República, Senadores, Deputados Federais, 
Deputados Estaduais, Governadores, Prefeitos e 
Vereadores, para mandato de cinco anos, permitida 
a reeleição dos atuais detentores de mandato 
eletivo, devendo a posse ocorrer no dia 1o. de 
janeiro de 1990'. 
Justificativa: 
Ninguém desconhece a grave crise econômica que o País atravessa. A realização de eleições para 
Presidente da República, prefeitos municipais e vereadores em 1988, por certo, contribuiria para o 
agravamento dessa crise, emperrando ainda mais, a já combalida máquina administrativa.  
Por outro lado, a realização de eleições gerais, em todos os níveis, no ano de 1989, além de diminuir 
os gastos com campanhas políticas em 1988, 1989 e 1990; de evitar a quase paralização das 
atividades parlamentares e do próprio Executivo, em 1988, envolvidos que estaremos em campanhas 
políticas pelas eleições de prefeitos e vereadores, contribuiria decisivamente para que se 
consumasse a transição democrática em toda a sua plenitude, o que, no meu atender, só se 
concretiza com a adaptação da legislação ordinária à nova Carta Magna.  
O sacrifício que nos imporíamos, abdicando de parte do nosso mandato, seria uma relevante 
contribuição que prestaríamos para a consolidação do regime democrático e para o atendimento ao 
clamor popular, em prol de eleições gerais.  
Parecer:   
   A tese das eleições gerais para o próximo ano, de 1989, esbarra no mandato que o povo delegou, 
através do voto direto aos atuais Governadores, Deputados Estaduais, Senadores e Deputados 
Federais, mandato que está definido na própria Constituição pela qual a Constituinte foi convocada. 
Quanto aos Prefeitos e Vereadores, cujos mandatos serão renovados este ano, não cabe à 
Constituição prorrogá-los, o que na nossa opinião, seria uma medida arbitrária e antidemocrática. 
Assim, somos pela rejeição desta Emenda. 
   
   EMENDA:00496 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 4o. do Ato das Disposições 
Constitucionais, Gerais e Transitórias a seguinte 
redação: 
"Os mandatos dos atuais Presidente da 
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República, Governadores de Estado, Deputados 
Federais, Senadores, Deputados Estaduais, 
Prefeitos e Vereadores terminarão em 15 de março 
de 1989." 
Justificativa: 
Há nítida instabilidade política em todo o País.  
Uma das razões alegadas para essa instabilidade é a “ilegitimidade” do mandato do atual Presidente 
da República.  
Ora, todos atos de alguém desprovido de autoridade “legítima” são nulos de direito, bem como os 
seus efeitos. Assim é de se entender que a convocação das eleições de 15 de novembro de 1986, 
bem como os seus resultados são de fato nulos.  
A par desse argumento, há de se questionar o clima em que se realizaram aquelas eleições, quando 
o povo estava sendo iludido com um plano econômico voante e enganoso que acabou abrigando 
números eleitos sob o seu manto.  
Assim, se o povo foi levado e escolher muitos por erro essencial de pessoa, justo é permitir a 
correção desse engodo convocando eleições gerais em todos os níveis.  
Coerente, portanto, que conste nas disposições transitórias o texto como proposto.  
Parecer:   
   A presente emenda fixa em 15 de março de 1989 o término dos mandatos do atual Presidente da 
República, Governadores, Deputados Federais, Senadores, Deputados Estaduais, Prefeitos 
e Vereadores. 
Entende seu autor que somente a realização de eleições gerais poderá corrigir a nítida instabilidade 
política existente em todo o País, resultado da ilegitimidade do mandato do atual Presidente da 
República e do clima de ilusão e engodo que envolveu as eleições de 1986. 
Apesar das louváveis intenções de seu autor, e em que pese a posição pessoal do relator, favorável à 
realização de eleições gerais após a promulgação da Constituição, não podemos apoiar a emenda 
apresentada, em função da decisão da Comissão de Sistematização sobre o assunto. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00529 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 4o. (Título 
IX - Disposições Transitórias) do Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização: 
"Art. 4o. - Cento e vinte dias depois de 
promulgada esta Constituição, proceder-se-á a 
eleição em todo o País, para Presidente da 
República, Prefeitos Municipais e Vereadores, por 
sufrágio universal direto e secreto, obedecidas as 
demais normas constitucionais pertinentes. 
§ 1o. - O Congresso Nacional, dentro de 30 
(trinta) dias da promulgação desta Constituição, 
aprovará lei destinada a estabelecer normas gerais 
e especiais para a eleição de que trata este artigo. 
§ 2o. - O Presidente da República, eleito na 
forma deste artigo, tomará posse 60 (sessenta) 
dias depois de realizada a eleição e seu mandato 
terminará em 15 de fevereiro de 1993. 
§ 3o. - Os mandatos dos Governadores e dos 
Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 
1986 terminarão no dia 15 de março de 1991. 
§ 4o. - Os mandatos dos atuais Prefeitos, 
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Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de 
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos 
e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985, 
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1989, com a 
posse dos eleitos." 
Justificativa: 
A presente emenda, ao estabelecer eleição para Presidente da República cento e vinte dias depois 
de promulgada a nova Constituição vem atender ao forte clamor público que deseja a realização de 
eleição presidencial já para este ano de 1988, em vista da transitoriedade do atual Governo.  
Desde o início dos trabalhos constituintes temos insistindo na necessidade de se promover eleições 
presidenciais após a conclusão da nova Constituição, no mais curto prazo possível. Afinal as 
declarações de políticos, autoridades, juristas, empresários, levam a conclusão inarredável de que o 
atual Governo é de transição. E, como tal, terá cumprido plenamente sua tarefa, ao ser promulgada a 
nova Constituição que passaria a ser o divisor de águas entre o Brasil do arbítrio, do passado e o 
Brasil novo, pujante, soberano, da democracia plena e da esperança. Assim, estabelecemos  um 
prazo de 120 dias após a conclusão dos trabalhos constituintes para a preparação dessa eleição, o 
que permitirá a realização de convenções nacionais dos partidos para escolha de seus candidatos, 
bem como a expedição pela Justiça Eleitoral, de normas para a sua realização.  
Achamos conveniente também que a eleição de Prefeitos e Vereadores – que seriam realizadas este 
ano – sejam coincidentes com a eleição de Presidente da República, garantindo-se, no entanto, aos 
atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, a permanência nos cargos até o dia 1° de janeiro de 
1989, quando os eleitos tomarão posse. Daí a realização conjunta de eleições para Presidente da 
República, Prefeitos Municipais e Vereadores.  
Parecer:   
   Propõe o autor a realização de eleições para Presidente da República, Prefeitos e Vereadores, 
cento e vinte dias depois da promulgação da Constituição. 
Não há data fixada para a promulgação da Constituição. Se for promulgada entre 15 de julho e 15 de 
novembro de 1988, os mandatos dos Prefeitos e Vereadores serão prorrogados, uma vez que 
terminam 31 de dezembro de 1988, de acordo com a Constituição vigente. 
Se a promulgação ocorrer depois de 15 de novembro de 1988, haverá novas eleições para Prefeitos 
e Vereadores cento e vinte dias após, de acordo com a emenda. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00530 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 4o. (Título 
IX - Disposições Transitórias) do Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização: 
"Art. 4o. - Cento e vinte dias depois de 
promulgada esta Constituição, proceder-se-á a 
eleição em todo o País, para Presidente e Vice- 
Presidente da República, por sufrágio universal 
direto e secreto, obedecidas as demais normas 
constitucionais pertinentes. 
§ 1o. - O Congresso Nacional, dentro de 30 
(trinta) dias da promulgação desta Constituição, 
aprovará lei destinada a estabelecer normas gerais 
e especiais para a eleição de que trata este artigo. 
§ 2o. - O Presidente e Vice-Presidente da 
República, eleitos na forma deste artigo, tomarão 
posse 60 (sessenta) dias depois de realizada a 
eleição e seus mandatos terminarão em 15 de 
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fevereiro de 1993. 
§ 3o. - Os mandatos dos Governadores e dos 
Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 
1986 terminarão no dia 15 de março de 1991. 
§ 4o. - Os mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de 
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos 
e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985, 
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1989, com a 
posse dos eleitos." 
Justificativa: 
A presente emenda, ao estabelecer eleição para Presidente da República cento e vinte dias depois 
de promulgada a nova Constituição vem atender ao forte clamor público que deseja a realização de 
eleição presidencial já para este ano de 1988, em vista da transitoriedade do atual Governo.  
Desde o início dos trabalhos constituintes temos insistindo na necessidade de se promover eleições 
presidenciais após a conclusão da nova Constituição, no mais curto prazo possível. Afinal as 
declarações de políticos, autoridades, juristas, empresários, levam a conclusão inarredável de que o 
atual Governo é de transição. E, como tal, terá cumprido plenamente sua tarefa, ao ser promulgada a 
nova Constituição que passaria a ser o divisor de águas entre o Brasil do arbítrio, do passado e o 
Brasil novo, pujante, soberano, da democracia plena e da esperança. Assim, estabelecemos  um 
prazo de 120 dias após a conclusão dos trabalhos constituintes para a preparação dessa eleição, o 
que permitirá a realização de convenções nacionais dos partidos para escolha de seus candidatos, 
bem como a expedição pela Justiça Eleitoral, de normas para a sua realização.  
Parecer:   
   O autor propõe eleições gerais logo após a promulgação da Constituição. 
A nova Constituição que será moderna e avançada, principalmente no que tange às instituições 
políticas e democráticas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições Constitucionais Gerais e 
Transitórias, dispositivos que impliquem em redução ou prorrogação de mandatos. 
O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e representantes deve ser respeitado e 
cumprido. 
Não é possível realizar eleições gerais, após a promulgação da Constituição, sem redução de 
mandatos. 
A redução somente é admitida, em alguns casos excepcionais, quando os interesses supremos do 
País a exigirem. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00533 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 4o. Das Disposições 
constitucionais Transitórias os seguintes 
parágrafos, passando o atual § 2o. a 3o.: 
"§ 2o. Dar-se-á na mesma data a eleição para 
Governador e Vice, Senador, Deputado Federal, 
Deputado Estadual, Vereador, Prefeito e Vice- 
Prefeito." 
"§ 4o. O Prefeito e Vice, e os Vereadores a 
serem empossados em primeiro de janeiro de 1989 
terão mandato de dois anos e poderão se candidatar 
aos mesmos cargos no período administrativo 
subsequente, que será de quatro anos, nos termos 
da lei. 
Justificativa: 
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É de todo conveniente que o Estado e o Município promovam, conjuntamente, a eleição de seus 
representantes. Agindo assim não há dúvida de que se corporificará mais o espírito partidário, 
aumentando a solidariedade no resgate dos compromissos assumidos com o povo.  
Parecer:   
   Propõe o autor a coincidência de eleições e mandatos. 
Trata-se de uma questão polêmica, que os políticos vêm debatendo há várias décadas. 
Os que a defendem, alinham, dentre outros argumentos, as vultosas despesas que as eleições 
frequentes acarretam. 
A não coincidência é defendida sob o ponto de vista de que as eleições frequentes, a cada dois anos, 
por exemplo, contribuem para o aperfeiçoamento das instituições políticas e democráticas. Quanto 
mais o eleitor votar, melhor será para a democracia. 
Somos, portanto, pela incoincidência de eleições e mandatos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00552 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   
   SUBSTITUTIVO do art. 4o. das DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
Art. 4o. - Realizar-se-ão eleições gerais, em 
todos os níveis, a 15 de novembro de 1988. 
§ 1o. - Os mandatos do Presidente, 
Governadores, Vice-Governadores, Prefeitos e Vice- 
Prefeitos, bem como dos membros dos Poderes 
Legislativos, federal, estaduais e municipais 
terminaram em 15 de março de 1989. 
§ 2o. - Para o Senado Federal os dois 
candidatos mais votados exercerão mandato de 8 
anos e terceiro colocado, mandato de 4 anos. Os 
demais eleitos exercerão os mandatos regulares 
previstos nesta Constituição. 
§ 3o. - É permitido a reeleição para os 
cargos executivos uma única vez 
Justificativa: 
As eleições gerais são uma imposição da atual crise moral, política e econômica que avassala a 
Nação.  
Essa manifestação popular, na realidade corresponderá a um verdadeiro plebiscito que evidenciará o 
apoio ou a repulsa do povo ou a repulsa do povo à atuação dos legisladores na elaboração da nova 
carta Constitucional, e para os membros do Poder Executivo, de sua atuação frente à administração 
dos territórios sob a jurisdição.  
Impõe-se essa atitude, pois as eleições de 15 de novembro de 1987, na realidade teve seu resultado 
distorcido por manobras políticas que revoltaram todo o país. Somente com eleições terremos aferido 
a real vontade popular.  
Parecer:   
   A presente Emenda estipula a realização de eleições gerais, em 15 de novembro de 1988, e fixa 
em 15 de março de 1989 o término dos mandatos dos atuais Presidente da República, Governadores, 
Vice-Governadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais 
e Senadores. 
Entende sua autora que as eleições gerais são uma imposição da atual crise moral, política e 
econômica que avassala a Nação. 
Apesar das louváveis intenções de sua autora, e em que pese a posição pessoal do relator, favorável 
à realização de eleições gerais após a promulgação da Constituição, não podemos apoiar a emenda 
apresentada, em função da decisão da Comissão de Sistematização sobre o assunto. 
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00603 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 4o. do Ato das 
Disposições Transitórias do projeto da Comissão de 
Sistematização o seguinte parágrafo: 
"§ 3o. - Nos Municípios das Capitais, os 
atuais Prefeitos e Vice-Prefeitos poderão 
candidatar-se à reeleição e os novos mandatos 
terminarão a 1o. de janeiro de 1991, com a posse 
dos eleitos a 15 de novembro de 1990." 
Justificativa: 
Os Prefeitos e Vice-Prefeitos das Capitais, eleitos como foram em 1985 para mandato iniciado a 1° 
de janeiro de 1986 e a terminar a 31 de dezembro de 1988, dispõem apenas de três anos, 
insuficientes sem dúvida para a realização de seus programas administrativos, enquanto os titulares 
de outros Municípios tiveram mandato de seus anos.  
Possibilitar-lhes a reeleição para um novo período de apenas dois anos é providencia que se impõe e 
que não importa em prorrogação de mandato, visto que as submeterão ao julgamento popular.  
É de outro lado conveniente que os dirigentes municipais das Capitais sejam eleitos conjuntamente 
com os Governadores dos respectivos Estados e tenham mandatos de duração igual.  
Com a eleição de Governadores está prevista para novembro de 1990, a solução consiste em um 
mandato menor para os Prefeitos das Capitais, iniciando um novo igualado ao do Governador que for 
eleito na mesma ocasião.  
Parecer:   
   A emenda subscrita pelo ilustre Constituinte Nestor Duarte visa a acrescentar ao artigo 4o. do Ato 
das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição, a reeleição para os 
atuais Prefeitos e Vice-Prefeitos das Capitais, quando a orientação predominante é de evitar, a 
qualquer nível, a reeleição. 
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00617 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   do Substitutivo da Comissão de Sistematização. 
Dê-se ao art. 4o., do Título IX - Disposições 
Transitórias - a seguinte redação: 
"Art. 4o. - O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 15 de março de 1990. 
§ 1o. - Os mandatos do Governadores e dos 
Vice-Governadores eleitos em 15 novembro de 1896 
terminarão no dia 15 de março de 1991. 
§ 2o. - Os mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de 
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos 
e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985, 
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1990, com a 
posse dos eleitos. 
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Justificativa: 
A presente proposição visa alcançar dois objetivos básicos: a conciliação nacional e o tempo 
necessário para dotar o País de um arcabouço jurídico ordinário e complementar à nova Constituição, 
que resgate para a Sociedade Brasileira os valores permanentes das modernas democracias.  
A conciliação nacional será a consequência natural da consagração pela Assembleia Nacional 
Constituinte dos dispositivos da atual Constituição que a criou, permitir as eleições e definir o 
tamanho de todos os mandatos, inclusive dos Prefeitos, Vereadores, Governadores e do próprio 
Presidente da República.  
A eleição dos Prefeitos e Vereadores, juntamente com a do Presidente da República, em 1990, se 
justifica pela exigência ditada pelo texto Constitucional de elaborar leis ordinária e complementares, 
que exigirão a presença obrigatória em Brasília dos Senhores Parlamentares.  
Ao revés, caso as eleições fossem marcadas para o próximo ano ao arrepio dos dispositivos 
constitucionais e entendimentos políticos consentâneos, dificilmente o Congresso Nacional 
conseguirá aprovar as leis necessárias para o funcionamento de uma ordem política estável e 
participativa, uma ordem social calcada na justiça e uma ordem econômica baseada na livre iniciativa, 
sem discriminação e mais justa.  
Ademais, afora o fato político de grande repercussão, a presente modificação acarretaria grande 
economia para o País, tão necessária para vencermos o quaro de dificuldades que se abateu sobre a 
nossa gente provocada por diversos fatores, notadamente por uma crise financeira internacional 
perversa.  
Parecer:   
   A presente emenda propõe a fixação do término do mandato atual do Presidente da República em 
15 de março de 1990; do término dos mandatos dos Governadores e Vice-Governadores eleitos em 
1986, em 15 de março de 1991; e do término dos mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Vereadores eleitos em 1982, bem como dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 1985, 
em 1o. de janeiro de 1990. 
Entende seu autor serem necessárias tais modificações nos mandatos para que se promova a 
conciliação nacional e haja tempo para dotar o País de um arcabouço jurídico complementar à nova 
Constituição, antes que se realizem novas eleições. 
Em que pese às louváveis intenções de seu autor, não podemos apoiar a emenda apresentada, pois 
julgamos que a prorrogação de mandatos, em qualquer nível e sob qualquer pretexto, é inoportuna 
para o País e indefensável perante a população. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00624 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 4o., e seus parágrafos 
das disposições transitórias, pelo texto abaixo: 
Art. 4o. - Ficam convocadas eleições gerais, 
por voto direto e secreto parta Presidente da 
República, Vice-Presidente da república, Deputados 
Federais e Senadores, a serem realizadas - 120 
(cento e vinte) dias contados da vigência desta 
Constituição. 
§ 1o. - O Tribunal Superior Eleitoral 
regulamentará o processo eleitoral, definindo 
normas para as convenções partidárias, horário 
equânime para os candidatos à Presidência da 
República, Deputados Federais, Senadores terem 
acesso aos meios de comunicação em caráter 
regional ou em cadeia nacional, e todos os demais 
trâmites do processo eleitoral. 
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§ 2o. - Os atuais mandatos de Presidente da 
República, Deputados Federais e Senadores ficarão 
extintos com a posse dos eleitos, que se dará, no 
máximo 30 (trinta) dias após a diplomação dos mesmos. 
§ 3o. - Fica assegurado aos atuais detentores 
dos cargos para os quais se convocam estas 
eleições o direito à reeleição, sendo que para o 
cargo de Presidente da República, apenas para o 
pleito ora convocado. 
Justificativa: 
1. Firmado o novo Pacto Social, expresso pela nova Constituição, a ser promulgada, pensamos 
ingressar em nova ordem.  
2. A CONSTITUINTE, pensamos, deveria ter sido convocada em caráter exclusivo, com a missão 
superior de firmar a nova ordem Constitucional. Infelizmente, razões de ordem política ou de falta de 
visão mais patriótica não permitiram esse desideratum.  
3. O Pacto firmado pela ALIANÇA LIBERAL, que todos assinamos com as assinaturas de Tancredo 
Neves, Ulysses Guimarães, Marco Maciel e Aureliano Chaves, obriga-nos à convocação imediata de 
eleições diretas para Presidente e Vice-Presidente da República.  
4. Por esse Pacto da Aliança, todos nós chegamos aos esquemas de Poder. O PMDB caudatário das 
esperanças e sujeito comprometido com as MUDANÇAS apresentou-se, no Poder, sem um 
PROJETO NACIONAL, que, comprometido com nosso discurso, teses, documentos, sacrifícios, 
pudes sem o mais próximo possível conter a síntese dos sonhos de milhões de brasileiros.  
5. No Poder, as cúpulas peemedebistas confundiram seus projetos pessoais com o necessário 
PROJETO NACIONAL. Ao invés de contemplar a transição, governada pelo Presidente José Sarney, 
com propostas exigíveis e necessárias, preferiu a projetos, impor nomes, disputar cargos, travar a 
batalha de ocupação de espaços de Poder, numa atitude que comprometeu o PARTIDO DO 
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, desfigurando-o perante a confiança da Nação 
brasileira, com desgastes gravíssimos na crença do povo em suas instituições políticas e com 
deméritos generalizados sobre todos, particularmente sobre o Parlamento. 
6. Há uma crise de confiança na Nação. E nenhum Pacto Social pode nascer enfraquecido na 
confiança do povo. Nenhuma Nação se faz forte se seu povo descrê de suas instituições. E nenhuma 
responsável pode deixar de fazer o apelo à renúncia, à proposta geradora da confiança, ao gesto de 
grandeza, em nosso caso, da dissolução dos poderes ora constituídos, devolvendo ao povo o direito 
de, pelas urnas, eleger seu Presidente da República, seu Vice-Presidente, seus Deputados Federais 
e seus senadores.  
7. Com a Nova Ordem, pensamos ser inadiável um gesto, imprescindível um ato, irrecusável a 
atitude, que recoloque o mundo político e, particularmente o Parlamento, à altura da confiança e do 
respeito de toda a Nação.  
8. Ficaria assim extinta nossa missão de Constituintes, com a realização de novas eleições e 
dissolução de nossos mandatos, por ato nosso. Esta atitude resgataria a chamada classe política 
perante a Nação. Muitos poderão pensar-nos INÁBIL ou SONHADOR. Pelo primeiro predicado, 
identificaríamos os aboletados no Poder, os que acreditam ser a prática política o jogo do 
oportunismo e dos interesses meramente pessoais ou grupais, esses mesmos que, com a ação 
política nefasta, vem dando mau exemplo ao povo, fazendo-o descrer de suas instituições e a rir-se 
da caricatura política, com que são retratados nos vídeos da comicidade nacional. PELO SEGUNDO 
PREDICADO, insistimos em recebe-lo por inteiro, porque, realmente sonhamos, não perdemos essa 
qualidade e porque ainda jamais queremos descrer seja possível a existência da dignidade política, 
da honradez política, da decência política parceiras inseparáveis da vida pública correta.  
9. A crise com a Presidência da República está clara. Quer o Partido vem promovendo um confronto 
direto em suas disputas de cargos e funções, quer a Presidência da República vem perdendo seus 
abstratos social e político junto ao povo. A crise pode despertar ambições paralelas ao Poder. A crise 
é de confiança, repetimos, e só sairemos dela com eleições que contemplem não só os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente da República, como é, principalmente os nossos, que devem ser 
devolvidos à confiança do povo e dele o respaldo, se quisermos, do voto.  
10. Nos vinte e dois anos de ditadura, que enfrentei com outros heroicos companheiros, assumi um 
compromisso irrecusável com o povo brasileiro: servi-lo e sempre. Hoje, penso que com esta 
emenda, na oportunidade que me enseja a reforma regimental e ante a falácia de alguns chamados 
“históricos peemedebistas” de proporem, como Mário Covas o faz agora, eleições para noventa dias 
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após a promulgação da Constituição, apenas para o cargo de Presidente da República, invoco o 
espirito patriótico de todos para que juntos, convoquemos eleições gerais para Presidente e Vice-
Presidente da República, Deputados e Senadores, na forma como ora proponho, na aguarda do 
apoio, que, penso, virá dos espíritos patrióticos que não se perderam ainda nesta Casa.  
Parecer:   
   O autor propõe eleições gerais logo após a promulgação da Constituição. 
A nova Constituição, que será moderna e avançada, principalmente no que tange às instituições 
políticas e democráticas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições Constitucionais Gerais e 
Transitórias, dispositivos que impliquem em redução ou prorrogação de mandatos. 
O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e representantes deve ser respeitado e 
cumprido. 
Não é possível realizar eleições gerais, após a promulgação da Constituição, sem redução de 
mandatos. 
A redução somente é admitida, em alguns casos excepcionais, quando os interesses supremos do 
País a exigirem. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00650 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva 
Dispositivo Emendado: Artigo 4o. e 
respectivos parágrafos do Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias. 
Substitua-se o artigo 4o. e respectivos 
parágrafos do Ato das Disposições Constitucionais 
Gerais e Transitórias pelo seguinte artigo: 
Art. 4o. A 15 de novembro de 1988, realizar-se-ão  
eleições gerais, em todo País, inclusive no 
Distrito Federal, para todos os níveis, permitida, 
sem desincompatibilização, a reeleição do 
Presidente da República e dos Governadores dos 
Estados, com a posse dos eleitos a 31 de janeiro 
do ano seguinte. 
Justificativa: 
Deputados e Senadores foram eleitos para funcionar como Constituintes e, no desencargo dessa 
missão, poderia dispor sobre a continuidade de seu mandato, após a elaboração da Carta Magna. 
Não é tranquila, no entanto, a tese de que estão, como se pretende, investidos nessas funções com a 
duração prevista na Constituição em vigor, que está justamente sendo substituída por nova ordem. 
Não há direito adquirido contra disposição constitucional, segundo doutrinam os melhores autores. 
A submissão ao veredito popular, no ano seguinte à elaboração e promulgação da Constituição, 
torna-se questão de irrepreensível moralidade política, na busca de confirmação, pelo povo, do 
cumprimento da missão recebida, segundo as legítimas aspirações dos eleitores. 
Tal medida caracterizaria verdadeiro referendo à Carta que redigiram, melhor que um plebiscito para 
lhe dar legitimidade, à vista das dificuldades técnicas para conduzir o processo de ausculta popular. 
Acresce considerar que está em debate a duração do mandato presidencial, assim naturalmente 
fixado em quatro anos, dentro de sua condição de transitoriedade para conduzir o País aos rumos da 
democracia. 
Pelas mesmas razões, seria injustificável não promover a eleição de Governadores, escolhidos pelo 
sistema direto, é verdade, mas para governar segundo uma ordem que será revista, com substancial 
alteração das condições que ditaram a sua eleição. 
É axiomático que a Nação, ao emergir das brumas do regime de exceção, pretenda uma renovação 
em todos os sentidos, desde uma nova Constituição até a escolha dos que vão exercer os poderes 
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nela previstos, que, por impedimento ético e para prevenir a ocorrência de casuísmos na sua 
elaboração, não deveriam, em princípio, ser os mesmos que ditaram as regras a serem seguidas ou 
influíram politicamente nas usa adoção; salvo a hipótese de serem reconduzidos pelo voto popular. 
Parecer:   
   O autor propõe eleições gerais logo após a promulgação da Constituição. 
A nova Constituição que será moderna e avançada, principalmente no que tange às instituições 
políticas e democráticas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições Constitucionais Gerais e 
Transitórias, dispositivos que impliquem em redução ou prorrogação de mandatos. 
O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e representantes deve ser respeitado e 
cumprido. 
Não é possível realizar eleições gerais, após a promulgação da Constituição, sem redução de 
mandatos. 
A redução somente é admitida, em alguns casos excepcionais, quando os interesses supremos do 
País a exigirem. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00664 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se aos artigos 2o. e 4o. do Ato das 
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias 
do Projeto de Constituição (A) a seguinte redação: 
"Art. 2o. As disposições referentes ao 
sistema de governo entrarão em vigor em 15 de 
março de 1989 e não serão passíveis de emendas 
antes de decorridos seis anos da promulgação desta 
Constituição." 
............................................ 
"Art. 4o. O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 15 de março de 1990." 
Justificativa: 
Ao propor a implantação do Parlamentarismo já em 15 de março de 1988, o Projeto de Constituição 
esquece-se de um fator de extrema importância: a necessidade de uma transição entre o 
presidencialismo e o parlamentarismo capaz de permitir a edição de uma série de normas legais que 
irão disciplinar e regulamentar o novo sistema de governo.  
As normas gerais, constantes do Projeto, não permitiriam, por si sós, a efetiva implantação do 
Parlamentarismo no País.  
O que aqui propomos, através desta Emenda, é um período de um ano em que, ainda dentro do 
Presidencialismo, se prepare o terreno para a implantação efetiva e objetiva do Parlamentarismo.  
Para materializar isso, necessário se torna um mandato de 5 anos para o atual Presidente da 
República, o qual seria exercido de 15 de março de 1988 a 15 de março de 1989 sob o regime 
Presidencialista de Governo, e, no ano subsequente, sob o regime Parlamentarista, fixadas, já, e 
então, todas as normas pertinentes sobre o assunto.  
Parecer:   
   A presente emenda tem por escopo alterar os arts.2o e 4º das Disposições Transitórias, 
estabelecendo, respectivamente, a data de 15 de março de 1989 para a entrada em vigor das 
disposições relativas ao sistema de governo e a de 15 de março de 1990 para o término do mandato 
atual do Presidente da República. 
Pela rejeição em razão da aprovação, respectivamente, das Emendas Nos. 2P00444-0 e 2P01944-7. 
Pela rejeição 
 
   
   EMENDA:00822 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Ao Ato das disposições Constitucionais Gerais e Transitórias 
Redija-se assim o Art. 4o. 
Art. - Cento e vinte a cento e oitenta dias após 
promulgação desta constituição serão realizadas 
eleições gerais e diretas, para Presidente e Vice- 
Presidente da República, Senadores e Deputados 
Federais, Governador e Vice-Governador dos Estados 
e do Distrito Federal, Deputados Estaduais e 
Distritais, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores. 
§ 1o. - Os dois candidatos a Senador mais votados 
exercerão um mandato de oito anos, sendo quatro 
anos de mandato do terceiro colocado. 
§ 2o. - Os eleitos serão empossados em 1o. de 
janeiro de 1989. 
Justificativa: 
Esta é a verdadeira emenda das Diretas-Já! 
Nova Constituição, vida nova para o Brasil.  
Qualquer outra solução será discriminatória e casuística.  
Parecer:   
   O autor propõe eleições gerais logo após a promulgação da Constituição. 
A nova Constituição que será moderna e avançada, principalmente no que tange às instituições 
políticas e democráticas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições Constitucionais Gerais e 
Transitórias, dispositivos que impliquem em redução ou prorrogação de mandatos. 
O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e representantes deve ser respeitado e 
cumprido. 
Não é possível realizar eleições gerais, após a promulgação da Constituição, sem redução de 
mandatos. 
A redução somente é admitida, em alguns casos excepcionais, quando os interesses supremos do 
País a exigirem. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00849 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TEIXEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 4o. do Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias a seguinte Redação. 
"Art. 4o. No dia 1o. de outubro de 1994 e, a 
partir de então, a cada cinco anos, haverá 
eleições para todos os cargos, em todo o País, 
sendo os eleitos empossados no dia 1o. de janeiro 
do ano subsequente. 
§ 1o. Os atuais mandatos de Presidente da 
República, de Prefeito, de Vice-Prefeito e de 
Vereador terminarão em 1o. de janeiro de 1990. 
§ 2o. Os atuais mandatos de Governador, Vice- 
Governador, Deputado Federal, Deputado Estadual e 
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de Senador eleito em 15 de novembro de 1982 
terminarão em 1o. de janeiro de 1991, sendo seus 
sucessores imediatos eleitos para mandato de 
quatro anos; e o de Senador eleito em 15 de 
novembro de 1986 terminará em 1o. de janeiro de 1995." 
Justificativa: 
A medida proposta viabiliza a coincidência de eleições no pais, para todos os níveis, a partir de 1994.  
A coincidência eleitoral, a par de ser um desejo generalizado de povo brasileiro, corresponde a um 
aperfeiçoamento democrático e possibilita o fortalecimento dos partidos.  
A coincidência proposta preserva todos os atuais mandatos estendendo, em menos de um ano, os 
mandatos dos atuais Prefeitos e Vereadores.  
Parecer:   
   Propõe o autor a coincidência de eleições e mandatos. 
Trata-se de uma questão polêmica, que os políticos vêm debatendo há várias décadas. 
Os que a defendem, alinham, dentre outros argumentos, as vultosas despesas que as eleições 
frequentes acarretam. 
A não coincidência é defendida sob o ponto-de-vista de que as eleições frequentes, a cada dois anos, 
por exemplo, contribuem para o aperfeiçoamento das instituições políticas e democráticas. Quanto 
mais o eleitor votar, melhor será para a democracia. 
Somos, portanto, pela incoincidência de eleições e mandatos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00860 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (S/P/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte artigo no Ato das 
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias, 
onde couber: 
Art. - Os atuais mandatos eletivos federais, 
estaduais e municipais não poderão ser prorrogados. 
Justificativa: 
Cremos ser desnecessário enfatizar a imoralidade da prorrogação de qualquer mandato eletivo. 
Torna-se, no entanto, necessário constar do texto constitucional, a fim de evitar quaisquer manobras 
futuras, prorrogacionistas. Recordemos, ainda, que esta emenda foi aprovada na Subcomissão do 
Poder Legislativo, da Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Parecer:   
   A proposição visa a incluir no Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias artigo em 
que se proíbe a prorrogação dos atuais mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. A 
Subcomissão do Poder Legislativo, da Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
aprovou emenda no mesmo sentido. À época, considerou-se exagerada a inclusão desse dispositivo 
no texto constitucional. É oportuno, agora, que esse entendimento seja revisto. São do domínio 
público as manobras prorrogacionistas já em curso. A precaução, por isso é válida. 
Pela aprovação é o parecer. A emenda pode ser aproveitada como "caput" do art. 4o. do Ato das 
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias; o "caput" atual passa a ser § 1o., remunerando-se 
os demais. 
   
   EMENDA:00889 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva 
Substitua-se o artigo 4o. do Ato das 
Disposições Constitucionais Gerais e transitórias 
do Projeto de Constituição pelo seguinte: 
"Art. 4o. - No dia 7 de setembro de 1989, em 
todo o País, realizar-se-ão eleições gerais, em 
todos os níveis. 
§ 1o. - Os atuais Presidente da República e 
Governadores de Estado poderão candidatar-se aos 
mesmos cargos, não se aplicando o disposto no 
parágrafo 5o. do artigo 16 da Constituição, desde 
que se licenciem de seus cargos 45 (quarenta e 
cinco) dias antes das eleições gerais. 
§ 2o. - N mesma data prevista no caput deste 
artigo, os Senadores eleitos em 15 de novembro de 
1986 terão seus nomes submetidos a referendum 
popular; se não obtiverem 30% (trinta por cento) 
dos votos, o Tribunal Superior Eleitoral, no prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias, marcará eleições 
suplementares para o Senado Federal. 
§ 3o. - A posse dos eleitos nas eleições 
gerais ocorrerá em 15 de novembro do mesmo ano." 
Justificativa: 
A realização de eleições de 1988, pouco depois da promulgação da nova Constituição, causaria 
traumatismo à nova ordem constitucional, além de agravar as tensões sócio-políticas e as 
dificuldades econômico-financeiras do País.  
Os cidadãos imunes à paixão política e atentos à gravidade do momento nacional, certamente estão 
conscientes dos perigos e danos que decorrerão da inclusão no texto constitucional de dispositivo 
prevendo eleições no corrente ano.  
Além disso, por uma questão de coerência, cremos que a nova ordem constitucional deve ser 
inaugurada após eleições gerais nas quais o povo Brasileiro possa escolher governantes e 
legisladores com o compromisso solene de cumprir e fazer cumprir a nova Constituição.  
A melhores datas seriam 7 de setembro e 15 de novembro do ano em que será comemorado o 
primeiro centenário da República, para a eleição e posse, respectivamente, do novo Presidente da 
República e das outras autoridades como mandato popular, nos níveis federal, estadual e municipal.  
Parecer:   
   O autor propõe eleições gerais logo após a promulgação da Constituição. 
A nova Constituição que será moderna e avançada, principalmente no que tange às instituições 
políticas e democráticas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições Constitucionais Gerais e 
Transitórias, dispositivos que impliquem em redução ou prorrogação de mandatos. 
O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e representantes deve ser respeitado e 
cumprido. 
Não é possível realizar eleições gerais, após a promulgação da Constituição, sem redução de 
mandatos. 
A redução somente é admitida, em alguns casos excepcionais, quando os interesses supremos do 
País a exigirem. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00901 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Imprima-se ao art. 4o. do Ato das Disposições 
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Constitucionais Gerais e Transitórias, do Projeto 
de Constituição, a seguinte redação: 
"Art. 4o. O mandato do atual Presidente da 
República e os dos atuais Governadores e Vice- 
Governadores, Senadores, Deputados Federais, 
Deputados Estaduais, Prefeitos e Vice-Prefeitos, e 
Vereadores terminarão no dia 30 de dezembro de 1988." 
Justificativa: 
A posse dos eleitos no dia 15 de outubro de 1988 dar-se-á no dia 31 de dezembro de 1988. Será 
permitida a reeleição dos Prefeitos e Vice-Prefeitos, Governadores e Vice-Governadores, do 
Presidente da República, desde que se afastem dos cargos 90 (noventa) dias antes dos pleitos. Só 
será permitida uma reeleição dos executivos, para o mesmo cargo.  
Parecer:   
   A presente emenda fixa em 30 de dezembro de 1988 o término dos mandatos dos atuais 
Presidente da República, Governadores, Vice-Governadores, Senadores, Deputados Federais, 
Deputados Estaduais, Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores. 
Apesar das louváveis intenções de seu autor, e em que pese à posição pessoal do relator, favorável à 
realização de eleições gerais após a promulgação da Constituição, não podemos apoiar a emenda 
apresentada, em função da decisão da Comissão de Sistematização sobre o assunto. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00923 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 2o. do art. 4o do Ato das 
Disposições Transitórias do Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação: 
Parágrafo 2o. - Os mandatos dos atuais 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, terminarão 
no dia 1o. de janeiro de 1990, com a posse dos 
novos eleitos. 
Justificativa: 
Estas emendas visa adequar à Lei Maior os municípios que realizaram eleições em 1983, e demais, 
como foi o caso, entre outros, dos então considerados como de interesse para a segurança nacional.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte alterar a redação do § 2o. do Art. 4o. do Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição. 
Os atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores estão exercendo mandatos com a duração de seis 
anos. A ampliação de seus mandatos, além de se constituir em medida discriminatória, é 
inconstitucional. 
O parecer é, pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:00941 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA 
Dispositivo Emendado: Artigo 4o. do Ato das 
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Disposições Constitucionais e Transitórias do 
Projeto da Comissão de Sistematização. 
Dê-se ao Art. 4o. do Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias, a seguinte 
redação: 
Art. 4o. - Serão eleitos, de forma coincidente, em  
15 de novembro de 1994. para um 
mandato de 5 (cinco ) anos e empossados em 15 de 
março de 1995, o Presidente e Vice-Presidente da 
República, os Governadores e Vice-Governadores dos 
Estados, os Prefeitos dos Municípios, os Senadores, 
os Deputados Federais, os Deputados Estaduais e os 
Vereadores. 
§ 1o. - Para efeito do disposto neste artigo, 
será obedecido o seguinte calendário eleitoral. 
I - Presidenta e Vice-Presidente da 
República: eleição em 15 de novembro de 1989, 
ocorrendo a posse dos eleitos em 15 de março de 1990; 
II - Governador e Vice-Governador dos 
estados, Senadores, Deputados Federais e Deputados 
Estaduais: eleição em 15 de novembro de 1990, 
ocorrendo a posse dos eleitos em 15 de março de 1991; 
III - Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores: 
eleição em 15 de março de 1990. 
§ 2o. - A lei ordinária regulará, no que 
couber, o disposto neste artigo e disporá sobre a 
situação dos atuais mandatos municipais. 
Justificativa: 
A crise econômica, social e política que ora afeta a Nação Brasileira obriga-nos a uma reflexão maior 
sobre a oportunidade e necessidade de realização das eleições municipais, marcadas para o final do 
ano em curso.  
Importante é lembrar que a persistência – senão o agravamento – dos problemas enfrentados pelos 
brasileiros, malgrado as promessas e esforços dos poderes constituídos, tem dado causa a um 
crescente desgaste das instituições e gatos políticos, avultando, entre estes, o da escolha, via 
eleições, dos representantes do povo.  
Esta é uma realidade que não podemos desconhecer e que devemos analisar, buscando as soluções 
mais adequadas, uma vez que a sequência, quase anual, de eleições, nestes últimos cinco anos, 
prolongar-se-á até 1990. 
O demonstrativo, a seguir, fala por si só.  
Em 1982 houve eleições para Governador; em 1983 para Presidente da República, via Colégio 
Eleitoral; em 1984 para prefeitos das capitais e em 1986 para Governadores e Parlamentares. São 
previstas, dentro do atual calendário, eleições em 1988, para prefeitos e vereadores e em 1990 para 
Governadores e Parlamentares e eleições para Presidente e Vice-Presidente da República.  
Vale ainda acrescer que as eleições municipais marcadas para 15 de novembro importariam em um 
incontornável recesso branco, tanto em relação ao Congresso Nacional, quando às Assembleias 
Legislativas.  
Esta inevitável ausência de parlamentares federais ou estaduais, atendendo ao chamamento de suas 
bases eleitorais, comprometeria, irremediavelmente, não só a elaboração, com prazos fixados na 
nova Constituição, como também a adaptação das Constituições Estaduais, pelas Assembleias 
Legislativas, às disposições constitucionais já vigentes.  
Tais ocorrências importariam no agravamento do descredito que atinge nossas instituições 
democráticas, como ainda em grave problema institucional, pela desobediência de expressas 
disposições constitucionais, já nos moldes iniciais da sua vigência. Isto sem esquecer efeitos 
colaterais como o acirramento das divergências partidárias e das retaliações políticas, nesta fase tão 
grave da vida brasileira, em que se impõe uma conciliação nacional. Ou, também, a sangria dos já 
combalidos erários municipais, que a legislação vigente ainda não conseguiu coibir, bem como uso 
ostensivo e dispendioso da máquina estatal, buscando a vitória dos seus candidatos.  
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Todos estes fatos levaram-nos a propor, através da fixação dos prazos dos atuais mandatos e dos 
mandatos futuros, a coincidência, a partir de 1994, das eleições, em todos os níveis.  
Assim os mandatos dos atuais perfeitos e vereadores somente seriam renovados em eleições a 
serem realizadas em 15 de novembro 1989, fixando-se com cindo anos o seu mandato e ocorrendo 
em 1º de janeiro de 1990 a posse dos eleitos. Esta renovação, a nível municipal, coincidirá com as 
eleições para Presidente e Vice-Presidente, fixando-se, portanto, em 5 (cinco) anos o mandato do 
atual e do futuro Presidente.  
Em 1990, com mandato de 4 (quatro) anos, eleger-se-iam os novos Governadores e Parlamentares 
Federais ou Estaduais.  
Com isso, teríamos eleições coincidentes e gerais, a partir de 1994, com a renovação de cinco anos, 
de todos os mandatos.  
Quanto aos atuais mandatos municipais, a lei ordinária regulará a matéria, inclusive podendo dar 
poderes às Câmaras de Vereadores para prorrogar, eleger interventor ou fazer eleições diretas para 
o período entre 88 e 89 (1 ano).  
Parecer:   
   Propõe o autor a coincidência de eleições e mandatos. 
Trata-se de uma questão polêmica, que os políticos vêm debatendo há várias décadas. 
Os que a defendem, alinham, dentre outros argumentos, as vultosas despesas que as eleições 
frequentes acarretam. 
A não coincidência é defendida sob o ponto de vista de que as eleições frequentes, a cada dois anos, 
por exemplo, contribuem para o aperfeiçoamento das instituições políticas e democráticas. Quanto 
mais o eleitor votar, melhor será para a democracia. 
Somos, portanto, pela coincidência de eleições e mandatos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00991 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA 
Ao Art. 4o das disposições transitórias 
Art. 4o - Os mandatos do atual Presidente da 
República, dos atuais Prefeitos e Vice-Prefeitos e 
dos atuais Vereadores, terminarão em 1 de julho de 
1989, com a posse dos eleitos; 
§ 1o - Os mandatos dos atuais Deputados 
Federais e Estaduais bem como dos atuais Senadores 
eleitos em 15 de Novembro de 1982, terminarão em 1 
de Fevereiro de 1991, com a posse dos eleitos. 
§ 2o - Os mandatos dos atuais Governadores e 
Vice-Governadores terminarão em 15 de março de 
1991 com a posse dos eleitos. 
§ 3o - Os mandatos dos atuais Senadores 
eleitos em 15 de Novembro de 1986 terminarão em 1 
de Fevereiro de 1995, com a posse dos eleitos. 
§ 4o - As eleições para sucessão do atual 
Presidente da República, dos atuais Prefeitos e 
Vice-Prefeitos e dos atuais Vereadores realizar-se-ão  
em 8 de Abril de 1989; e em segundo turno, 
quando for o caso, em 20 de Maio de 1989. 
§ 5o - Os mandatos do Presidente da República 
e seu Vice, empossados em 1 de Julho de 1989 
terminarão em 15 de março de 1994. 
§ 6o - Os mandatos dos Prefeitos e seus Vices 
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e dos Vereadores empossados em 1 de Julho de 1989 
terminarão em 1 de Janeiro de 1994, com a posse 
dos eleitos. 
§ 7o - As datas para realização das Eleições 
para sucessão dos atuais Deputados Federais e 
Estaduais e dos atuais Senadores, serão fixados em Lei. 
Justificativa: 
A Emenda busca alternativa para compatibilizar a realização conjunta das Eleições Municipais com a 
eleição Presidencial, na hipótese, que não pode ser descartada, do retardamento dos trabalhos da 
Assembleia Nacional Constituinte inviabilizar a eleição Presidencial no corrente ano.  
Parecer:   
   A presente emenda fixa o término dos mandatos do atual Presidente da República, dos atuais 
Prefeitos e Vice-Prefeitos e dos atuais Vereadores em 1o. de julho de 1989, mantendo 
inalterados os mandatos dos atuais Governadores, Vice-Governadores, Deputados Federais, 
Deputados Estaduais e Senadores; prevê a realização de eleições para Prefeitos, Vice-prefeitos, 
Vereadores e para Presidente da República, em 8 de abril de 1989, e em segundo turno, quando for o 
caso, em 20 de maio de 1989, terminando o mandato do Presidente e seu Vice em 15 de março de 
1997, e o dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, em 1o. de janeiro de 1994. 
Entende seu autor que, na hipótese do retardamento dos trabalhos do Assembléia Nacional 
Constituinte, é preciso buscas alternativas para compatibilizar a realização conjunta das eleições 
municipais com a eleição presidencial. 
Em que pese aos elevados propósitos de seu autor, não podemos apoiar a emenda apresentada, 
pois julgamos que a prorrogação de mandatos, em qualquer nível, e sob qualquer pretexto, é 
inoportuna para o País e indefensável ante a população. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01056 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Título IV 
Capítulo I 
do Legislativo 
Seção I 
do Congresso Nacional 
Propõe-se modificação na redação do art. 57 em seu 
parágrafo 1o., reduzindo o mandato de Senador para 
quatro anos. 
A nova redação: 
Art. 57......................... 
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 
três (3) Senadores, com mandato de quatro anos. 
Acrescente-se ao art. 4o. das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias o § 3o., com 
a seguinte redação: 
§ 3o. - A duração dos mandatos dos atuais 
Senadores obedecerá à norma vigente à época  
de sua eleição. 
Justificativa: 
Se buscarmos a história do Legislativo no Brasil, veremos que a definição do mandato de Senadores 
mudou, de Constituição para Constituição, de acordo com a conjuntura sócio-política e econômica de 
cada momento histórico.  
Vivemos um processo de tentativa de redemocratização do País.  
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Faz-se, portanto, necessária uma revisão na organização e estrutura dos Poderes, a fim de que 
sejam concretizadas as inovações que o momento exige.  
Assim sendo, proponho a uniformização dos mandatos Legislativos, garantindo aos cidadãos o direito 
de renovar também o Senado Federal, em sincronia com suas expectativas.  
Para por fim as discriminações e privilégios, a sociedade brasileira espera dos nobres Constituintes 
uma atitude de patriotismo, sensibilidade e demonstração de espirito público aprovado essa proposta 
de mudança.  
Parecer:   
   A Emenda reduz o mandato dos Senadores de oito para quatro anos (Art.57, §1o.) e acrescenta 
dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias para determinar que a 
duração dos mandatos dos atuais Senadores "obedecerá à norma vigente à época de sua eleição". 
É tradicional, e praticamente universal, a necessidade de terem os Senadores mandato mais longo. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01063 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
   O Artigo 4o. § 1o., "Das Disposições Gerais e 
Transitórias", do Projeto de Sistematização, 
passará a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. - Os mandatos dos Governadores e do 
Vice-Governadores, eleitos em 15 de novembro de 
1986, terminarão no dia 1o. de Janeiro de 1991". 
Justificativa: 
Não é possível continuar a posse dos novos Governadores e Vice-Governadores no dia 15 de março, 
o que vem criando situações de total desequilíbrio e desajustamento na transição desta importante 
função. 
Os fatos recentes revelam que muitos Governadores em final de mandato desorganizaram de forma 
absurda e irresponsável os orçamentos dos seus Estados, inclusive suplementando verbas 
indiscriminadamente e esgotando totalmente as reservas de caixa. 
É preciso corrigir esta situação. 
O exercício financeiro termina no dia 31 de dezembro e aí termina também o mandato do 
Governador, evitando criar dificuldades ao seu sucessor, como vem ocorrendo lamentavelmente. 
A proposta visa alterar e moralizar esse quadro crítico da vida pública brasileira. 
Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte alterar a redação do artigo 4o. § 1o. das Disposições Constitucionais 
Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição, que trata da duração do mandato dos atuais 
Governadores e Vice-Governadores. 
Os atuais Governadores e Vice-Governadores estão exercendo mandatos com a duração de 4 anos. 
A propositura além de discriminatória é inconstitucional. A regra poderia ser aplicada para os futuros 
Governadores não para os atuais, pois estes têm a duração de seus mandatos legalmente 
assegurada. 
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:01169 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Acrescentar às Disposições Transitórias do 
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Projeto de Constituição da Comissão de Sistema o 
seguinte Artigo: 
Artigo - Os mandatos dos Vereadores, 
Prefeitos, Deputados Estaduais, Deputados 
Federais, Governadores e Presidente da República, 
terão a duração de cinco anos, a partir de 1o. 
janeiro de 1990, terminando em 31 de Dezembro de 
1989 os mandatos dos atuais ocupantes dos 
referidos cargos. 
§ 1o. - Serão realizadas eleições gerais para 
o preenchimento dos cargos objeto deste artigo, em 
15 de Novembro de 1989; 
§ 2o. - Os mandatos dos atuais Senadores, com 
término previsto para janeiro de 1989, serão 
renovados nos termos deste artigo, e terão a 
duração de dez anos; 
§ 3o. - O preenchimento das vagas do Senado 
Federal continuarão a ser feito obedecido o 
critério de 1/3 e 2/3, alternadamente, de cinco anos. 
Justificativa: 
A oportunidade é única. Ao se elaborar uma nova constituição, não se pode perder o ensejo de se 
tentar uma coincidência geral das eleições, neste País, em todos os níveis. Do mesmo modo que se 
impõe estabelecer o mesmo período de duração para todos os mandatos: cinco anos. De Vereador a 
Presidente da República, passando pelo Congresso Nacional e nos Governos dos Estados. O ponto 
de partida será mesmo as eleições gerais em 1989, isto em função de que, em 1989, ainda 
estaremos preocupados com toda a Legislação Ordinária e Complementar, bem como com a 
adaptação das constituições estaduais e Leis Orgânicas Municipais a futura Constituição Federal. 
Não há como se possa pensar em realização de eleições em 1988, com toda essa responsabilidade 
da atualização de nossa estrutura jurídico-constitucional.  
Quanto ao alongamento de alguns mandatos, indispensáveis à coincidência geral, há, para 
compensar, o encurtamento dos mandatos dos atuais Deputados Federal, Estadual e Governadores 
que perdem todos um ano dos seus respectivos mandatos, cujo término seria em 1991.  
Por essas razões, espero, a aprovação desta Emenda.  
Parecer:   
   A presente emenda fixa em 5 anos os mandatos dos futuros Vereadores, Prefeitos, Deputados 
Estaduais, Deputados Federais, Governadores e Presidente da República, e em 10 anos os 
mandatos dos atuais e futuros Senadores, mantida a renovação de 1/3 e 2/3 das vagas do Senado, 
de 5 em 5 anos; e prevê a realização de eleições gerais em 15 de novembro de 1989. 
Entende seu autor que a oportunidade é única para que se tente coincidência geral de eleições no 
País, em todos os níveis, com a unificação dos mandatos, sendo pouco recomendável a realização 
de eleições em 1988, com a responsabilidade que temos pela atualização de nossa estrutura jurídico-
constitucional. Além disso, o alongamento de alguns mandatos, indispensável à coincidência, será 
compensado pelo encurtamento de outros (os Deputados Federais, Estaduais e os Governadores 
perderiam um ano de seus mandatos). 
Em que pese os elevados propósitos de seu autor, não podemos apoiar a emenda apresentada, pois 
julgamos que a prorrogação de mandatos, em qualquer nível e sob qualquer pretexto, é inoportuna 
para o País e indefensável ante a população. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01184 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA E ADITIVA 
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- O caput do art. 4o.das Disposições 
Transitórias deverá ter a redação alterada com 
acréscimo de um parágrafo, renumerando-se os 
demais parágrafos. 
"Art. 4o.: O mandato do atual Presidente da 
República terminará em 01 de janeiro de 1989. 
§ 1o.: A eleição do próximo Presidente da 
República far-se-á, em primeiro escrutínio, no dia 
03 de outubro de 1988. Não atendido o disposto no 
§ 1o. do art. 91, desta Constituição, realizar-se-á 
votação em segundo escrutínio, nos termos dos 
parágrafos 2o. e 3o. do mesmo artigo, em 15 de 
novembro de 1988, simultaneamente às eleições de 
Prefeitos e Vereadores a se realizarem em todo país. 
Justificativa: 
A promulgação da Constituição última a transição e resgata a legitimidade do processo político 
nacional. 
A emenda visa determinar a duração do mandato do atual Presidente, coincidindo o seu término com 
o encerramento do exercício financeiro.  
Por outro lado, face à imissão do texto, fixa a data para as eleições do próximo Presidente da 
República, eximindo-o de dúvidas quanto às datas para sua realização. Também fixa a data de 15 de 
novembro para as eleições municipais.  
Parecer:   
   Tem por objetivo a presente Emenda a fixação, em 1o. de janeiro de 1989, do término do mandato 
do atual Presidente da República. A par disso e em decorrência da antecipação proposta, prevê a 
Emenda que a eleição para o mandato presidencial subsequente será realizada em 3 de outubro 
1988. 
Justificando a presente proposição, diz seu nobre Autor que seu objetivo precípuo é fazer coincidir o 
término do mandato presidencial com o término do exercício financeiro. 
Ocorre que a aprovação da presente proposta implicaria não só na redução para menos de quatro 
anos do mandato do atual Presidente da República - o que, convenhamos, não se justificaria de 
forma alguma - mas anteciparia de muito a data das eleições presidenciais, dificultando o processo 
de arregimentação e escolha dos candidatos cujos nomes devam ser levados à deliberação dos 
eleitores. 
Cabe referir, face à justificação da Emenda, que é equívoca a afirmação de que o Projeto omita 
quanto à data da realização das próximas eleições Presidenciais e das eleições municipais. O Projeto 
é enfático a propósito: Veja-se que o CAPUT do art. 91 afirma deverem ser realizadas as eleições 
presidenciais "noventa dias antes do término do mandato presidencial" e o caput do art. 34 prevê 
devam as eleições para Prefeito ser realizadas quarenta e cinco dias antes do término do mandato do 
antecessor. Como as eleições para Prefeito e vereadores são simultâneas e os atuais mandatos 
terminarão em 1o. de janeiro de 1989, (art. 4o., § 2o. do ato das Disposições Gerais e Transitórias), 
tem-se, por consequência, firmadas as datas das futuras eleições municipais. 
Pelas precedentes razões, somos contrário à aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01218 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 1o. do art. 4o. do 
Ato das Disposições Constitucionais Gerais e 
Transitórias do Projeto de Constituição da 
Comissão de sistematização: 
"Art. 4o...................... 
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§ 1o. - Realizar-se-ão em 15 de novembro de 
1988, em todo o território nacional, eleições 
gerais para a substituição dos atuais Presidentes 
da República, Senadores, Deputados Federais, 
Governadores, Vice-Governadores, Deputados 
Estaduais, Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores." 
Justificativa: 
A realização de eleições gerais em 15 de novembro de 1983 é uma exigência democrática diante do 
quadro de insatisfação e de desgaste em relação ao resultado das últimas eleições.  
Com a promulgação da nova Constituição é necessário submeter ao voto popular todos os cargos 
eletivos, pois a próxima renovação desses cargos, proporciona aos eleitores tentar novas saídas para 
a crise de descrença e de ceticismo que domina o sentimento popular.  
Parecer:   
   O autor propõe eleições gerais logo após a promulgação da Constituição. 
A nova Constituição que será moderna e avançada, principalmente no que tange às instituições 
políticas e democráticas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições Constitucionais Gerais e 
Transitórias, dispositivos que impliquem em redução ou prorrogação de mandatos. 
O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e representantes deve ser respeitado e 
cumprido. 
Não é possível realizar eleições gerais, após a promulgação da Constituição, sem redução de 
mandatos. 
A redução somente é admitida, em alguns casos excepcionais, quando os interesses supremos do 
País a exigirem. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01357 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA 
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 4o. do título IX 
das Disposições Transitórias 
Dê-se ao Art. 4o. do Título IX - Das 
Disposições Transitórias do Projeto de 
Constituição a seguinte redação: 
"Art. 4o. - Será realizada eleição direta 
para Presidente da República, cento e vinte dias 
após a promulgação desta Constituição. 
§ Único - O mandato do atual Presidente da 
República terminará sessenta dias após a eleição 
prevista no caput deste artigo, com a posse do 
candidato eleito". 
Justificativa: 
O regime de transição política instituído no país com a eleição da chapa Tancredo Neves-José 
Sarney se esgota com a promulgação da nova Constituição. Este era o desejo e o compromisso 
assumido publicamente pelos criadores da chamada Nova República. A retomada do direito de eleger 
diretamente o próximo Presidente da República é uma aspiração de todo o povo brasileiro e 
consideramos que isso deve ocorrer no prazo máximo de 120 dias após a promulgação da nova 
Constituição, quando se encerra objetivamente o período da transição. Só um Presidente eleito 
diretamente pelo povo terá a legitimidade necessária para consolidar o regime democrático e 
enfrentar a grave crise econômica vivida pelo país. 
Parecer:   
   A emenda sugere a modificação do art. 4o. das Disposições Transitórias, no sentido de fixar a 
eleição para Presidente da República cento e vinte dias após a promulgação da Constituição. 
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Com a aprovação da proposta, entende o seu ilustre Autor que a eleição se realizará a curto prazo, 
fazendo encerrar o período denominado de "transição". 
Creio que o critério de fixação de uma data certa para o término do mandato do atual Presidente da 
República, como o faz o projeto, é mais objetivo, pois o prazo de cento e vinte dias, após a 
promulgação da Constituição é muito incerto. 
Tanto pode ser imediato como sugere o Autor, quanto poderá se dar por tempo mais prolongado, 
dependendo de quando, efetivamente, a ANC vá concluir os seus trabalhos. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01525 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se, ao caput do art. 4o. do Ato das 
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias, 
do Projeto de Constituição, a seguinte redação: 
"Art. 4o. A primeira eleição para Presidente 
da República, após a promulgação desta 
Constituição, realizar-se-á no dia 15 de novembro 
de 1989." 
Justificativa: 
Ao fixar a próxima eleição para o cargo de Presidente da República em 15 de novembro de 1989, é 
objetivo da presente emenda assegurar ao atual Presidente a complementação, em lapso adequado, 
das medidas e tratativas políticas, que vem liderando, no processo de transição política por ele 
iniciado, propósito esse que poderá vir a ser frustrado, com perda irreparável para o mais imediato 
retorno do País à plena democracia, com a redução de seu mandato, com equivocadamente está 
previsto no Projeto.  
De outra parte e desde que o Projeto encampa entre as alternativas mais suscitadas de 5 a 4 anos de 
mandato, a de cinco anos, não se explica que ao atual mandatário ocupando a Presidência da 
República, não se assegure igual período de mandato, como visamos ora se assegure, marcando a 
próxima eleição presidencial para 15 de novembro de 1989, e em razão do que e aplicado a regra 
geral de término de mandato prevista implicitamente no art. 91, caput, o mandato do atual Presidente 
da República terminará em 15 de março de 1990, quando o mesmo completará cinco anos.  
   
   EMENDA:01715 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAIRO AZI (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA 
Disposições Transitórias 
Art. 4o. § 2o. Os mandatos dos atuais 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 
15 de novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice- 
Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de novembro 
de 1985, terminarão no dia 1o. de fevereiro de 
1989, com a posse dos eleitos. 
Justificativa: 
01 – O art. 59 da Lei atual, proíbe que no último mês de mandato do Prefeito não se pode empenhar 
despesas além de um duodécimo previsto, como se trata no caso de ser o Mês de Dezembro o último 
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do exercício financeiro vai prejudicar o desenvolvimento administrativo do Município por se tratar do 
último mês do orçamento. O que não aconteceria com o 1° mês de orçamento subsequente.  
02 – Pelo fato do exercício financeiro terminar em 31 de dezembro e em virtude do fechamento dos 
bancos para balanço não se tem uma real posição dos saldos bancários que as vezes necessitam de 
grandes conciliações dessa forma o serviço financeiro encontrará uma dificuldade enorme, em checar 
o saldo bancário com o saldo contábil da Comuna.  
Parecer:   
   A presente emenda fixa em 1o.de fevereiro de 1989 o término dos mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 1982, bem como dos ocupantes dos mesmos cargos, eleitos 
em 1985. 
Entende seu autor ser tal mudança necessária pois, se os mandatos terminarem em 1o. de janeiro de 
1989, como previsto no Projeto de Constituição, haverá grande dificuldade para que o serviço 
financeiro consiga conciliar as contas do Município que ficará com seu desenvolvimento 
administrativo prejudicado pela coincidência do último mês de mandato com o último mês 
de exercício financeiro. 
Em que pese às louváveis intenções de seu autor, não podemos apoiar a emenda apresentada. 
Essa questão será definida nos termos da emenda coletiva no. 2pxxxxx-x. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01846 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA 
Acrescente-se ao art. 4o., das Disposições 
Transitórias, o § 1o., com a renumeração dos 
demais, com a seguinte redação: 
"Art. 4o. - ................................ 
§ 1o. - São mantidos os mandatos dos atuais 
membros do Congresso Nacional, das Assembléias 
legislativas dos Estados e das Câmaras de 
Vereadores, com a duração estabelecida pela 
legislação vigente à data da respectiva eleição." 
Justificativa: 
A contemplação específica por parte do texto constitucional de matéria atinente aos mandatos dos 
atuais Presidente da República. Governadores e Prefeitos, torna imperativa a mesma abordagem em 
relação aos mandatos legislativos, em todos os níveis, a fim de que a omissão não venha 
futuramente ensejar impasses institucionais decorrentes de interpretação dos dispositivos 
constitucionais.  
Parecer:   
   A presente emenda estipula a manutenção dos mandatos dos atuais membros do Congresso 
Nacional, das Assembléias Legislativas dos Estados e das Câmaras de Vereadores. 
Entende seu autor que, tendo o texto do Projeto de Constituição fixado os mandatos dos atuais 
Presidente da República, Governadores e Prefeitos, não é cabível que se omita com relação aos 
mandatos legislativos, com o que concordamos. 
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:01869 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   No Ato das Disposições Constitucionais, Gerais e Transitórias 
Substituam-se os Artigos 1o, 2o. e o "caput" 
do 4o, pelo seguinte artigo e parágrafos: 
"Art. 1o. - O mandato do atual Presidente da 
República extingue-se com a promulgação desta 
Constituição, assumindo a Presidência, nessa mesma 
data, o Presidente da Câmara dos Deputados, e no 
seu impedimento ou renúncia, sucessivamente, o 
Presidente do Senado e o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. 
§ 1o. - O Presidente investido na forma deste 
Artigo prestará, no ato da sua investidura, o 
compromisso de manter, defender e cumprir esta 
Constituição, e convocará, imediatamente, eleições 
presidenciais, que se realizarão, em primeiro 
turno, em prazo não superior a 120 dias, 
obedecidas as demais normas do Artigo 91 e 
instruções específicas a serem baixadas pelo 
Tribunal Superior Eleitoral. 
§ 2o. - O Presidente eleito tomará posse 30 
dias após a proclamação dos resultados finais do 
pleito, quando entrarão em vigor, em sua 
integralidade, as disposições do Título IV desta 
Constituição, referentes à Organização dos Poderes 
e ao Sistema de Governo. 
§ 3o. - Ficam suspensas, para as eleições 
referidas neste Artigo, as exigências relativas a 
prazos de filiação partidária de candidatos. 
(Mantém-se ao Art. 3o, que passa a ser Art. 2o, e 
os §§ 1o. e 2o. do Art. 4o, que passam a ser, 
respectivamente, Artigos 3o. e 4o). 
Justificativa: 
1. Do ponto de vista político, trata-se de nova formulação sobre o encerramento do mandato do atual 
Presidente e da chamada “transição democrática” que, a rigor, deve coincidir mesmo com a 
promulgação da nova Constituição.  
Distingue 2 coisas que são distintas: a saída do atual Governo, e as eleições para o novo e primeiro 
Governo Parlamentarista. Não é correto permitir que a urgência nacional, cada vez mais nítida e mais 
justa, pelo fim do atual Governo (com a deterioração a que chegou) acabe levando à precipitação 
inconveniente de medidas e etapas que têm a ver com a definição de novas normas eleitorais, 
campanhas presidenciais, e a implantação de um Sistema inteiramente novo de Governo no País.  
Lidera o atual Presidente do desconforto e constrangimento de ter que presidir uma eleição que ele 
erroneamente considera como um ato de hostilidade pessoal, já que rotula como “inimigos” os que a 
defendem.  
Libera, em consequência, o País dos riscos óbvios que tal situação sugere.  
Elimina o atropelo e o irrealismo de datas fixas, uma vez que ninguém tem hoje o controle efetivo dos 
prazos de conclusão dos trabalhos da Constituinte.  
Evita a desmoralização precoce do novo Sistema de Governo, que fatalmente ocorreria caso ele 
fosse experimentado nos escassos meses que acabariam mediando a sua implantação e a posse do 
Novo Governo, ainda no mandato de um Presidente que dele discorda, e no “fogo” de uma campanha 
na qual vários candidatos estarão pregando em contrário. Todos os males do País (insolúveis 
obviamente nesse escasso prazo) tenderiam a ser a ele debitados.  
Finalmente, suspende as exigências de prazos de filiação para os candidatos às próximas eleições 
presidenciais, tendo em vista as peculiaridades do atual momento político, e a absoluta indefinição e 
falta de solidez do quadro partidário nacional.  
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2. Do ponto de vista técnico, a Emenda procura dar um tratamento integrado a assuntos que são 
absolutamente conexos, diria mesmo inseparáveis nesta nova abordagem, e que, no texto do Ato das 
Disposições Transitórias, até mesmo pela sua própria forma aberta e democrática de construção, 
acabaram ficando um tanto pulverizados.  
Parecer:   
   Tem em vista a presente Emenda, mediante proposta de modificação dos arts. 1o., 2o. e o caput do 
art. 4o., do ADT, fazer coincidir o término do mandato do atual Presidente da República com a data 
da promulgação da Constituição. 
A proposta, a par de importar redução, para menos de quatro anos, no mandato do atual Presidente 
da República, elimina disposições importantes, como assim o são as constantes do atual art. 2o. e 
seu parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias, que respeitam, 
respectivamente, à vedação de alteração do sistema de Governo pelo lapso de cinco anos a partir de 
15 de março de 1988, e à fixação da data da nomeação inicial do primeiro Ministro. 
Quanto à proposta de redução do mandato para menos de quatro anos, remetemos a atenção dos 
estudiosos do tema para a primeira parte do nosso parecer à Emenda no. 2p 01184/5. 
Não se justifica, de outra parte, a eliminação dos preceitos que constituem as atuais disposições do 
art. 2o. do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias segundo fixadas no Projeto. 
Somos, assim, contrário à aprovação da Emenda. 
 
 
   EMENDA:01901 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GENEBALDO CORREIA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA 
Dê-se ao "caput' do Art. 12, das Disposições 
Transitórias, nova redação, acrescentando-se mais 
dois parágrafos, ficando o texto com a seguinte redação: 
Art. 12 - Lei a vigorar em até sessenta dias 
a contar da promulgação desta Constituição 
disciplinará as eleições a serem realizadas em 1988. 
§ 1o. - Não sendo promulgada a lei a que se 
refere este artigo, no prazo previsto, caberá do 
Tribunal Superior Eleitoral editar as normas 
necessárias à realização das eleições de 1988, 
respeitada a legislação vigente. 
§ 2o. - É assegurada a irredutibilidade do 
número atual de representantes dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios, nos cálculos 
efetuados de acordo com o artigo 56, § 2o., da 
Constituição. 
§ 3o. - os atuais Deputados Federais e 
Estaduais que foram eleitos Vice-Prefeitos, se 
convocados a exercer as funções de Prefeito, não 
perderão o mandato parlamentar. 
§ 4o. - As primeiras eleições para Governador 
e para a Câmara Legislativa do Distrito Federal 
serão realizadas no dia 15 de novembro de 1988, 
tomando posse os eleitos no dia 1o. de janeiro de 1989. 
§ 5o. - A primeira Câmara Legislativa do 
Distrito Federal votará a lei orgânica do Distrito 
Federal, de acordo com o estabelecido na 
Constituição. 
§ 6o. - O número de vereadores por município 
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para a legislatura a ser eleita em 1988 será 
fixado pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral 
até noventa dias antes do pleito, respeitados os 
limites constantes no art. 33 da Constituição 
Federal. 
Justificativa: 
A emenda proposta objetiva, substancialmente, viabilizar a realização das eleições de 1988 
independentemente da promulgação dos diplomas legais atinentes.  
A providencia se mostra imprescindível em função da necessária segurança conferida pelo prévio 
conhecimento das regras que disciplinarão o processo eleitoral.  
Parecer:   
   A Emenda oferece ao "caput" do art. 12, das Disposições Transitórias, redação clara, 
acrescentando parágrafo que soluciona dilemas que poderiam surgir e prejudicar o processo eleitoral 
previsto para 1988. 
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:01924 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se no Atos das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias, onde couber: 
"Art. - Noventa dias após a promulgação desta 
Constituição serão realizadas eleições para 
Presidente da República de acordo com o previsto 
no Artigo 91 da Constituição, tomando posse o 
eleito em trinta dias após a proclamação do 
resultado. 
Parágrafo único - O Tribunal Superior 
Eleitoral regulará o processo eleitoral e adotará 
as providências necessárias, respeitada a 
Constituição e a legislação vigente, assegurando 
inclusive o acesso dos candidatos e partidos à 
propaganda eleitoral gratuita pelo rádio e 
televisão. 
Justificativa: 
Considerando a necessidade de ser encerrada a transição tão logo seja promulgada a Constituição, o 
texto proposto fixa realização de eleição presidencial dentro de 90 dias.  
Por outro lado, atribui ao TSE poder de regular essa eleição nos termos da legislação vigente, com 
previsão relativa à propaganda eleitoral.  
Parecer:   
   Tem por objetivo a Emenda, através do acréscimo de dois dispositivos no Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias, fixar a próxima eleição para Presidente da República "noventa 
dias após a promulgação" da Constituição. 
A aprovação da Emenda poderá provocar drástica redução no mandato do atual Presidente da 
República, ficando ele muito aquém dos quatro anos, em princípio defendido por tantos, o que nos 
leva a decidir contrariamente à iniciativa, propondo sua rejeição, valendo para a proposta os mesmos 
argumentos de contrariedade por nós levantados quando do exame da Emenda no. 2p01184/5. 
Somos, assim, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:02045 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E 
TRANSITÓRIAS. 
Dê-se ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS 
[...] 
Art. 3º. Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 
1988 terminarão no dia 15 de março de 1991.  
Parágrafo único. Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de 
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985, 
terminarão no dia 1º de Janeiro de 1989, com a posse dos eleitos. 
[...] 
Art. 11. Não se aplica às eleições previstas para 15 de novembro de 1988 o disposto no artigo 18 da 
Constituição. 
Parágrafo 1º. É assegurada a irredutibilidade do número atual de representantes dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios, nos cálculos efetuados de acordo com o artigo 55, parágrafo 2º da 
Constituição. 
Parágrafo 2º. Os atuais Deputados Federais que foram eleitos Vice-Prefeitos, se convocados a 
exercer as funções de Prefeito, não perderão o mandato parlamentar. 
[...] 
 

Assinaturas  

1. Bonifácio de Andrade 

2. Carlos Sant’anna 

3. Délio Braz 

4. Gilson Machado 

5. Nabor Júnior 

6. Geraldo Fleming 

7. Osvaldo Sobrinho 

8. Osvaldo Coelho 

9. Hilário Braun 

10. Edivaldo Motta 

11. Paulo Zarzur (Em 

Apoiamento) 

12. Nilson Gibson 

13. Milton Reis 

14. Marcos Lima 

15. Milton Barbosa 

16. Daso Coimbra 

17. João Resek 

18. Roberto Jeffereson 

19. João Menezes 

20. Vingt Rosado 

21. Cardoso Alves 

22. Paulo Roberto 

23. Lourival Batista 

24. Rubem Branquinho 

25. Cleonâncio Fonseca 

26. Fernando Gomes 

27. Agripino de Oliveira 

Lima 

28. Narciso Mendes 

29. Marcondes Gadelha 

30. Mello Reis 

31. Arnold Fioravante 

32. Jorge Arbage 

33. Chagas Duarte  

34. Álvaro Pacheco  

35. Felipe Mendes 

36. Alysson Paulinelli 

37. Aloysio Chaves 

38. Sotero Cunha 

39. Messias Góis 

40. Gastone Righi 

41. Dirce Tutu Quadros 

42. José Elias Murad 

43. Mozarildo Cavalcanti 

44. Flávio Rocha 

45. Gustavo de Faria 

46. Flávio Palmier da 

Veiga 

47. Gil César 

48. João da Mata 

49. Dinísio Hage 

50. Leopoldo Peres 

51. Expedito Machado 

52. Manoel Viana 

53. Mário Bouchardet 

54. Melo Freire 

55. Leopoldo Bessone 

56. Aloísio Vasconcelos 

57. Roberto Torres 

58. Arnaldo Faria de Sá 

59. Amaral Netto 

60. Antônio Salim Curiati 

61. José Luiz Maia 

62. Carlos Virgílio 

63. Ezio Ferreira  

64. Sadie Hauache 

65. José Dutra 

66. Carrel Benevides 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 178  

 

67. Joaquim Sucena (Em 

Apoiamento) 

68. Luiz Marques 

69. Orlando Bezerra 

70. Furtado Leite 

71. Siqueira Campos  

72. Aluízio Campos 

73. Eunice Michilis  

74. Samir Achoa 

75. Maurício Nasser 

76. Mauro Sampaio 

77. Stélio Dias 

78. Airton Cordeiro 

79. José Carmargo 

80. Matos Leão 

81. José Tinoco 

82. João Castelo 

83. Guilherme Palmeira 

84. Ismael Wanderley 

85. Antônio Câmara 

86. Henrique Eduardo 

Alves 

87. Djenal Gonçalves 

88. José Egreja 

89. Ricardo Izar 

90. Afif Domingos 

91. Jayme Paliarin 

92. Delfim Netto 

93. Farabulini Júnior 

94. Fausto Rocha 

95. Tito Costa 

96. Caio Pompeu 

97. Felipe Cheidde 

98. Virgílio Galassi 

99. Manoel Moreira 

100. Victor Fontana 

101. Orlando Pacheco 

102. Ruberval Pilotto 

103. Jorge Bornhausen 

104. Alexandre Puzyna 

105. Artenir Werner 

106. Cláudio Ávila 

107. José Agripino 

108. Divaldo Suruagy 

109. Rosa Prata 

110. Mário de Oliveira 

111. Sílvio de Abreu 

112. Luiz Leal 

113. Genésio Bernardino 

114. Alfredo Campos 

115. Theodoro Mendes 

116. Amilcar Moreira 

117. Oswaldo Almeida 

118. Ronaldo Carvalho 

119. José Freire 

120. José Mendonça Bezerra 

121. José Lourenço 

122. Vinicius Cansanção 

123. Ronaro Corrêa 

124. Paes Landim 

125. Alércio Dias 

126. Mussa Demes 

127. Jessé Freire 

128. Gandi Jamil 

129. Alexandre Costa 

130. Albérico Cordeiro 

131. Iberê Ferreira 

132. José Santana de 

Vasconcellos 

133. Christovam Chiaradia 

134. Oscar Corrêa 

135. Maurício Campos 

136. Asdrubal Bentes 

137. Jarbas Passarinho 

138. Gerson Peres 

139. Carlos Vinagre 

140. Fernando Velasco 

141. Arnaldo Moraes 

142. Fausto Fernandes  

143. Domingos Juvenil 

144. José Elias 

145. Rodrigues Palma  

146. Levy Dias 

147. Rubem Figueiró 

148. Rachid Saldanha Derzi 

149. Ivo Cersósimo 

150. João Lobo 

151. Inocêncio Oliveira 

152. Salatiel Carvalho 

153. José Moura 

154. Marco Maciel 

155. José Mendonça Bezerra 

156. Ricardo Fiuza 

157. Paulo Marques 

158. Telmo Kirst 

159. Darcy Pozza 

160. Arnaldo Prieto 

161. Osvaldo Bender 

162. Adylson Motta 

163. Paulo Mincarone 

164. Adrioaldo Streck 

165. Victor Faccioni 

166. Luis Roberto Ponte 

167. João de Deus Antunes 

168. Matheus Iensen 

169. Antônio Ueno 

170. Dionísio Dal Prá 

171. Jacy Scanagatta 

172. Basílio Vilani 

173. Osvaldo Trevisan 

174. Renato Johnsson 

175. Ervin Bonkoski 

176. Jovanni Masini 

177. Paulo Pimentel 

178. José Carlos Martin 

179. Arolde de Oliveira 

180. Rubem Medina 

181. Francisco Sales 

182. Assis Canuto 

183. Chagas Neto 

184. José Viana 

185. Lael Varella 

186. Denisar Arneiro 

187. Jorge Leite 

188. Aloisio Teixeira 

189. Roberto Augusto 

190. Messias Soares 

191. Dalton Canabrava 

192. Merluce Pinto 

193. Ottomar Pinto 

194. Olavo Pires 

195. Sergio Werneck 

196. Raimundo Rezende 

197. José Geraldo 

198. Alvaro Antonio 

199. Irapuan Costa Junior 

200. Roberto Balestra 

201. Luiz Soyer 

202. Naphtali Alves Souza 

203. Jalles Fontoura 

204. Paulo Roberto Cunha 

205. Pedro Canedo 

206. Lucia Vania 

207. Nion Albernaz 

208. Fernando Cunha 

209. Antonio de Jesus 

210. Luiz Eduardo  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 179  

 

211. Eraldo Tinoco 

212. Benito Gama 

213. Jorge Viana 

214. Angelo Magalhães 

215. Max Rosenmann 

216. Leur Lomanto 

217. Jonival Lucas 

218. Sergio Brito 

219. Waldeck Ornelas 

220. Francisco Benjamin 

221. Etevaldo Nogueira 

222. João Alves 

223. Francisco Diogenes 

224. Antonio Carlos Mendes 

Thame 

225. Jairo Carneiro 

226. José Lins 

227. Rita Furtado 

228. Jairo Azi 

229. Fabio Raunhetti 

230. Feres Nader 

231. Eduardo Moreira 

232. Manoel Ribeiro 

233. José Melo 

234. Jesus Tajra 

235. Aecio de Borba 

236. Bezerra de Melo 

237. Nyder Barbosa 

238. Pedro Ceolin 

239. Homero Santos 

240. Chico Humberto 

241. Osmundo Rebouças 

242. Enoc Vieira 

243. Joaquim Haichel 

244. Edison Lobão 

245. Vitor Trovão 

246. Onofre Correa 

247. Alberico Filho 

248. Vieira da Silva 

249. Costa Ferreira 

250. Elieser Moreira 

251. José Teixeira 

252. Julio Campos 

253. Ubiratan Spinelli 

254. Jonas Pinheiro 

255. Louremberg Nunes 

Rocha 

256. Roberto Campos 

257. Cunha Bueno 

258. Francisco Carneiro 

259. Meira Filho 

260. Marcia Kubistschek 

261. Annibal Barcellos 

262. Geovani Borges 

263. Eraldo Trindade 

264. Antonio Ferreira 

265. Maria Lucia 

266. Maluly Neto 

267. Carlos Alberto 

268. Gidel Dantas 

269. Adauto Pereira 

270. José Carlos Coutinho 

271. Wagner Lago 

272. João Machado 

Rolemberg 

273. Odacir Soares 

274. Mauro Miranda 

275. Sarney Filho 

276. Cesar Cals Neto 

277. Osmar Leitão 

278. Simão Sessin 

279. Miraldo Gomes 

280. Antonio Carlos Franco 

281. Franciscos Coelho 

282. Francisco Rolemberg 

283. Albano Franco  

284. Erico Pegoraro 

285. Carlos de Carli 

286. Evaldo Gonçalves 

287. Raimundo Lira  

 
Justificativa:   

   Os dispositivos acima contém matéria de adaptação das normas constitucionais permanentes às situações jurídicas anteriores 
da emenda nº 1 à Constituição de 1967 ao novo cenário de direito instituído pela Constituição que deverá ser promulgada. 
São providências legais de ordem peculiar em que, por diversos meios, o constituinte procura corresponder aos anseios das 
diversas camadas sociais nessa fase de transformação legal. Merece, por estas razões, o apoio do Plenário. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. No mérito, opino pela aprovação, nos 
termos da emenda "Centrão". 
PELA APROVAÇÃO:  
Art. 1º ("caput"); Art. 2º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 3º ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 4º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º; Art. 
5º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 6º ("caput"), incisos I e II, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 8º; Art. 8º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 9º 
("caput"); Art. 10 (“caput” ) , Parágrafo único; Art. 11 ("caput"); Art. 12 ("caput"), § 1º, incisos I e II, alíneas "a", "b" e "c", §§ 2º, 3º, 
4º e 5º; Art. 13 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III, IV e V, § 2º, incisos I, II e III; Art. 14 ("caput"); Art. 15 ("caput"), Parágrafo único; Art. 
16 ( "caput" ), incisos I e II, §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 17; Art. 18 ("caput"); Art. 20 ("caput"), Parágrafo único; Art. 22 ("caput"); 
Parágrafo único do Art. 23; Art. 24 ("caput"); Art. 25 ("caput"); Art. 26 ("caput"); Art. 27 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 28 ("caput"); Art. 29 
("caput"); Art. 32 ("caput"); Art. 33 ("caput"); Art. 34 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 36 ("caput"); Art. 37 ("caput"); Art. 38 
("caput"), §§ 12, 22 e 32; Art. 39 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 40 ("caput"); Art. 41 ("caput"); Art. 42 ("caput"); Art. 43 ("caput"); Art. 
44 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 47 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 48 ("caput"); Art. 49 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 50 
("caput"); Art. 51 ("caput"); Art. 52 ("caput"); Art. 53 ("caput") e seu Parágrafo único; Arte 55 ("caput"); Arte 56 ("caput"); Arte 57 
("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 58 ("caput"); Art. 60 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Art. 61 ("caput"); Art. 62 ("caput"); Art. 63 ("caput"); 
Art. 64 ("caput"); Art. 65 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 68 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 69 ("caput"); Art. 71 ("caput"); 
Art. 72 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO:  
§ 6º do Art. 6º (Emenda nº 739-2, Lourival Baptista); Art. 7º ("caput"); § 1º do Art. 11 (Emenda nº 1901-3, Genebaldo Correia); Art. 
17 ("caput"), § 22; Arte 19 ("caput”); Art. 21 “caput"); Art. 23 (“caput”); § 22 do Art. 27; Art. 30 ("caput"); Art. 31 ("caput"); Art. 35 
("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º (Emenda nº 73-8, Cunha Bueno); Art. 44 ("caput") (Emenda n º 1942-1, Mário Covas); Art. 45 ("caput"), 
§§ 1º e 2º (Emenda nº 1943, Mário Covas); Art. 54 ("caput”) (Emenda nº 754-6, Jarbas Passarinho); Art. 59 ( "caput n) (Emenda nº 
14-2, Valmir Campelo); Art. 66 ( "caput "); Art. 67 ("caput"). 
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___________________________________________________________________ 

FASE U 

   
   EMENDA:00422 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se, do § 4o. do artigo 5o. das 
Disposições Transitórias, o seguinte: 
"...no dia 1o. de janeiro de 1989,..”. 
Justificativa: 
O artigo 33 fixou em quatro anos o mandato dos Prefeitos e Vice-Prefeitos, determinando que a posse se dará 
no dia 31 de janeiro do ano subsequente as das eleições.  
O § 3° das Disposições Transitórias determinam que os mandatos dos atuais Prefeitos e Vice-Prefeitos 
terminarão no dia 1° de janeiro de 1989, com a posse dos eleitos.  
Ora, se o eleito tomar posse no dia 1°/janeiro 1989 e seu mandato é de quatro anos, expira-se este em 1° de 
janeiro de 1993. Contudo, pela parte permanente, o seu sucessor só deverá tomar posse em 31/01/1993. Cria-
se, pois, um hiato de poder entre o dia 1° a 31 de janeiro, que o antecessor não poderá estender seu mandato 
até o dia 31 porque, nesse caso, teria exercido quatro anos e um mês de mandato.  
Com a supressão da data na parte transitória, aplica-se data do início do mandato contido na parte 
permanente.  
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir o § 4o. do art. 5o. das Disposições Transitórias que fixa o término do mandato 
dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores. 
Acreditamos que as questões de datas, sejam de eleições ou de término de mandatos, foram definitivamente 
resolvidas no 1o. turno de votação da Constituinte. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00576 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Nas Disposições Transitórias, Art. 5o. 
suprima-se o Parágrafo 2o. 
Justificativa: 
A emenda quer eliminar a irredutibilidade da atual representação dos Estados e do Distrito Federal, na Câmara 
dos Deputados, pelas razões a seguir aduzidas: 
1 – Desde a primeira Constituição da República o número de membros da Câmara dos Deputados consta de 
todos os textos, ora fixado em relação ao número de habitantes, ora explicitando o seu número máximo.  
2 – Na proposta atual (Art. 64, Parágrafo 1°), se deixa que lei complementar estabeleça o número de 
Deputados.  
Forma recusadas todas as propostas, inclusive de minha autoria, que além de fixar pretendia reduzir o número 
de membros da Câmara.  
3 – Em um projeto recheado de disposições próprias da legislação ordinária, se deixa de explicitar a 
composição do Poder Legislativo.  
Fala-se em proporcionalidade à população, sem se fixar qual o número de habitantes que corresponde a cada 
vaga, o que a lei livremente fixará, ao sabor das pressões e com os excessos já constatados.  
4 – Dir-se-á que falo sobre o vencido. Não é verdade. Estes argumentos justificam a emenda que quer ver 
obedecido o texto do Art. 46, Parágrafo 1°, visto que a proporcionalidade desaparecerá se as atuais 
representações forem irredutíveis.  
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5 – Isto porque, pelo Art. 14 das Disposições Transitórias, se cria a Comissão de Estudos Territoriais para 
revisão do Território Nacional; o Art. 15 que lhe segue, cria o Estado de Tocantins e o Art. 16 transformam 
territórios em Estados, ampliando o número de Deputados.  
6 – Seu critério é proporcional, o Estado dividido deve ajustar sua representação, face à população transferida 
para nova Unidade.  
Parecer:   
   A presente emenda foi apresentada face ao que dispõe o art. 16 do texto permanente, segundo o qual "a lei 
que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor um ano depois de sua publicação", tendo em vista a 
imperiosa necessidade de se promover a disciplinação legal das eleições que se realizarão a 15 de novembro 
próximo. 
Ofereci parecer a diversas emendas propondo a supressão do art. 16, manifestando-me favoravelmente. 
Ocorre, porém, que a decisão final caberá à soberania do Plenário. Assim, opino pela aprovação da presente 
emenda. 
 
   
   EMENDA:00988 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprimam-se as expressões "... de 1990" 
constante do caput do art. 5o. e "... de 1989" 
constante de seu § 1o. do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 
Justificativa: 
Tais supressões objetivam promover eleições diretas para Presidente da República em 15 de novembro de 
1988, com o término do mandato do atual Presidente em 15 de março de 1989, após a promulgação da 
Constituição, como deseja a esmagadora maioria do povo brasileiro. A supressão das expressões “... de 1990” 
no caput do art. 5° das Disposições Transitórias fará com que o mandato do atual presidente termine no dia 15 
de março imediatamente após a promulgação da Constituição. Ou seja, de 1989. Já a supressão da expressão 
“...de 1989” do parágrafo primeiro do art. 5° das Disposições Transitórias fará com que a primeira eleição para 
Presidente da República após a promulgação da Constituição seja em 15 de novembro de 1988.  
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir as expressões "... de 1990", constante no "caput" do art. 5o., e "... de 1989", 
constante do § 1o. desse mesmo ar.t 5o. das Disposições Transitórias. 
A polêmica em torno da data das eleições diretas para a Presidência da República está definitivamente 
encerrada com a votação no 1o. turno da Constituinte. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01123 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Artigo 5o., Disposições Transitórias. 
Exclua-se o parágrafo 3o. do Artigo 5o. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir o § 3o. do art. 5o. das Disposições Transitórias que trata do término do mandato 
dos Governadores e Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 1986. 
Acreditamos que as questões de datas, sejam de eleições ou de término de mandatos, foram definitivamente 
resolvidas no 1o. turno de votação da Constituinte. 
Pela rejeição. 
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   EMENDA:01129 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PIMENTA DA VEIGA (PSDB/MG) 
Texto:   
   Suprimir no artigo 5o., das Disposições 
Constitucionais Transitórias, o caput e o § 3o. 
Justificativa: 
A Constituição, as disposições transitórias, fixou a data da eleição do atual presidente da república para 1989, 
e na regra permanente, o dia 1° de janeiro para a posse dos presidentes e governadores eleitos.  
Não há porque excepcionar os atuais ocupantes, dando-lhes a oportunidade de interferir no orçamento de seus 
sucessores, pois esta prática tem produzindo os piores resultados para a administração pública. 
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir o "caput" e o § 3o. do art. 5o. das Disposições Transitórias, que tratam do 
mandato do Presidente da República e dos Governadores em exercício. 
Acreditamos que as questões de datas, sejam de eleições ou de término de mandatos eletivos, foram 
definitivamente resolvidas no 1o. turno de votação da Constituinte. 
Por isso, votamos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:01305 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo 2o. do art. 5o. do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Justificativa: 
A proposição em tela é mais um daqueles casos que não pode ser consagrado pela nova Constituição. Como 
admitirmos por exemplo a divisão de um estado e este continuar com o mesmo número de vagas na Câmara 
dos Deputados? Essas situações e alterações na geopolítica devem poder sofrer, posteriormente, as 
adaptações necessárias.  
Parecer:   
   Pela aprovação da emenda, nos termos do parecer que ofereci à emenda no. 2T00576-8. 

 
 

   EMENDA:01653 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO LYRA (S/P/PE) 
Texto:   
  Emenda de Compatibilização:  art. 16 das Disposições Transitórias. 
Justificativa: 
Não se tornará exequível o disposto no art. 16 do texto permanente em relação ás eleições presidenciais de 
1989, pois prevê-se que a nova Constituição será promulgada sem setembro, o que deixará um tempo muito 
curto para elaboração e publicação da lei eleitoral que regerá tais eleições.  
É de se levar em conta que os congressistas deverão dar atenção especial às eleições municipais, tornando o 
tempo disponível ainda mais exíguo.  
O art. 6° das Disposições Transitórias repete a redação constante do Anteprojeto da Comissão de 
Sistematização, que fixava em quatro anos o mandato do Presidente José Sarney e estabelecia que em 15 de 
novembro de 1988, seriam realizadas eleições para Prefeito e para Presidente da República.  
Com a fixação do mandato de cinco anos, torna-se necessário adequar o art. 6° das Disposições Transitórias, 
para que as eleições presidenciais diretas de 89 posam ser regulamentadas no próximo ano.  
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Para sanar a contradição, propõe-se que o art. 6° das Disposições Transitórias refira-se também às eleições 
presidenciais de 89, como é intenção da Constituinte.  
Parecer:   
   O art. 6o. das Disposições Transitórias se refere ao disposto no art. 16 do texto permanente. Já dei parecer 
em emenda que visa à supressão daquele dispositivo, por considerar, como o autor da presente emenda, que 
não se deve estabelecer a limitação de um ano para a elaboração de legislação eleitoral. Todavia, se 
eventualmente o plenário não concordar com a supressão do art. 16, é absolutamente necessária a norma do 
art. 6o. das Disposições Transitórias. Para manter coerência, todavia, opino pela rejeição da presente emenda. 
Na hipótese de o plenário decidir, no caso do art. 16 do texto permanente, contrariamente ao meu parecer, 
farei, na ocasião oportuna a revisão deste parecer. 
Assim, opino pela rejeição da emenda. 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   
   EMENDA:00654 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   1 - Transformar os parágrafos 1o. e 2o. em 
alíneas a e b, conforme o inciso anterior (LXXVI). 
2 - O § 1o. em lugar de estar no "corpo 
permanente"" da constituição, deveria estar no 
título IX (Das Disposições Constitucionais Gerais) 
ou no "Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias"". 
3 - O § 2o. deverá passar a ser o "parágrafo 
único"", caso seja aceita a proposta anterior. 
Justificativa: 
1 – É a forma correta, não se justificando adotar-se uma forma em um inciso e uma outra no inciso seguinte.  
2 – E os outros assuntos dos outros títulos e capítulos, não são para serem aplicados imediatamente? 
Acredito que somente não deverão ser cumpridos imediatamente se houver necessidade de regulamentação 
em lei, explicitado no próprio texto.  
3 – É óbvio. 
   
   EMENDA:00704 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PSDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do § 1o. do Art. 4o. das 
Disposições Constitucionais Transitórias a 
expressão final: 
"não se lhe aplicando o disposto no art. 15 da Constituição"". 
Justificativa: 
O texto referido foi acrescido ao projeto, não tendo disso aprovado pelo Plenário.  

 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 4º do ADCT da Constituição Federal de 1988. [Mensagem 
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institucional]. Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 
2014.  

 


